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AVRUPA BiRLiGi ELEKTRiK ENERJiSi SEKTORUNDEKi
DUZENLEMELER VE BiRLiK UYELERiNDEKi UYGULAMALAR
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irfan GUNEY***

Ozel***
Bu r;l l$mada, Avrupa Birligi enerji politikasz ana hatlan ile ifade
edilmi$ ve enerji politikasma gore olu$turulan elektrik enerjisi sektoriindeki
diizenlemeler aynntzlan ile sunulmu$tur. Uye iilkelerin elektrik enerjisi
sektoriinii yeniden yapzlandmlmasma ili$kin siire9, tarihsel geli$imi ile
a9zklanmz$, 96/92/EC ve 2003/54/EC elektrik direktifleri iizerinde kapsamlz
olarak durulmu$tur. AB Ulkelerinde yeniden yapzlanan elektrik enerjisi
sektOriiniin i$leyi$i; sektorii diizenleyen kurullann yapzsz, elektrik iletim
sisteminin yonetim durumu, tekelci sisteme ii9iincii $ahzslarm giri$i ve
sektoriin iiretim-iletim-dagztzm aktivitelerinin birbirinden ayn$masz ana
ba$lzklan altmda incelenmi$tir. AB iilkelerindeki elektrik enerjisi
piyasalarmm perakende satl$ rekabetine aplma oranlan ve yeniden
yapzlandzrma hedeflerinin ger9ekle$me diizeyleri belirtilmi$tir. Aynca, AB
elektrik enerjisi piyasasznzn ii9 biiyiik iilkesi; Almanya, Fransa ve
jngiltere'de, elektrik direktifine gore, elektrik enerjisi sektoriinde yapzlan
uygulamalar, kar$zla$tzrmalz olarak irdelenmi$tir.

bgr. Gi:ir. Dr., Marmara Dniversitesi, Teknik Egitim Faktiltesi
Do~. Dr., istanbul Teknik Universitesi, Elektrik-Elektronik Fakiiltesi
••• Prof. Dr., Marmara Universitesi, Teknik Egitim Faktiltesi
•••• For the summary in English, see the end page of the article.
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1.

Giri~

Genel enerji dengesi ile ilcincil enerji kaynaklan i~inde ~ok onemli ve
oncelikli bir yere sahip olan elektrik enerjisi, depolanamamaktadtr. Bu ise,
tiretildigi anda ttiketilmesi zorunlulugunu beraberinde getirmektedir.
Elektrik enerjisinde tiretim ile ttiketim arasmdaki dengenin korunmast ~art1,
talebin onceden kestirilmesini ve buna bagh olarak, ihtiya~ duyulan arzm
sunulmasm1 gerektirmektedir.
Elektrik enerjisi; elektrik enerjisi sektOrtintin mal veya hizmet olarak
i~lem goren tirtintidtir. Elektrik enerjisi sektortindelci olu~umlar ve ortaya
~tkacak geli~melerin tilke ekonomisi ile olan ili~lcisi, tilkenin ekonomik
hedefine gore, elektrik sektOrtinde strateji belirlenmesine ve buna bagh
olarak politika olu~turulmasma ihtiya~ duymaktadtr.
Dtinyada olu~an farkh siyasal ve ekonomik hareketlenmeler ile
teknolojik yenilikler, elektrik enerjisi sektortinti etlcilemi~ ve elektrik
enerjisi sektortinde reform hareketleri olu~mu~tur. 1990'h ylllann ba~mdan
itibaren daha htzh bir ivme kazanan reform hareketleri, elektrik enerjisi
ve sektortin yeniden
sektOrtinde yaptsal degi~imleri gerekli kllm1~
yapllandmlmasm1 beraberinde getirmi~tir.
1990'h ylllann ba~mdan itibaren geli~en stire~te olu~turulan "Avrupa
Birligi Enerji Politikast" nm temel hedefi, 1995 yllmda yaymlanan "Beyaz
Kitap" (White Paper)'da stirdtirtilebilir kalkmmaya katkl olarak
1
belirlenmi~tir • Stirdtirtilebilir kalklnmanm gereksinimlerini yansttacak
temel hedefler ve bunlann ama~lan ise ana hatlan ile2 :
o Dreticilere ve ttiketicilere dti~tik fiyat ve kaliteli enerji girdisi ile
gerekli arzm saglanabilmesi i~in rekabet ortammm gelistirilmesine
yonelik girisimlerin desteklenmesi,
o AB ekonomisi ve toplumsal yap1 tizerindelci riskleri ve bu risklerin
olast olumsuz etlcilerinin en aza indirilebilmesi i<;in arz gtivenliiiinin
gtic;:lendirilmesi,
o Ekolojik dengeleri gozeterek, enerji tiretimi ve ttiketimini c;:evre
politikast ile uyumlu hale getirecek, enerii politikasmm gelistirilmesi,
olarak ifade edilmi~tir. Amlan ~ah~mamn bir degerlendirmesini yapmak,
yaptlanlann nastl daha ileri a~amaya gottirtilebilecegi ve neler yapllmast
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gerektigi a<;tk olarak tammlayabilmek amact ile, 2000 ytlmda Birlik
tarafmdan "Ye~il Kitap" (Green Paper) yaymlanrru~tlr. Ye~il Kitap'ta, AB
enerji arz giivenliginin saglanmast ve geli~tirilmesi iizerinde durulmu~tur3 •
Birligin tam ekonomik entegrasyon hedefi a<;tsmdan; AB rekabet
kurallanmn enerji sektOriinde daha etkin bir ~ekilde uygulanmast ve enerji
konusunda tek pazann olu~turulmast i<;in iiye iilkelerin sisternlerini uyumlu
hale getirerek, birbiriyle baglanttlanmn saglanmast gerektigi gorii~ii giderek
yaygmhk kazanmt~ttr.
2. AB Elektrik Direktifleri ve Elektrik Sektoriindeki Diizenlemeler

Avrupa Birligi'nin kurumsal yaptsmm kurulmasmdan sonra, enerji
sektoriindeki diizenlemelerin iiye devletlerin miinhastr yetkisinde olmast
hususu tartt~tlmt~ ve Roma Antla~mast'mn 90. maddesi ile, elektrik enerjisi
sektOriiniin yeniden yaptlandmlmasma ili~kin iiye devletlere yonelik
baglaytct diizenlemeler getirilmi~tir4 .
A vrupa Birligi iiyesi onbe~ iilkenin enerji sektorlerinin uyumunun
saglanmast amactyla, A vrupa Parlamentosu ve A vrupa Birligi Bakanlar
Konseyi tarafmdan 19 Arahk 1996 tarihinde elektrik sektOriindeki ortak
pazar kurallanm diizenleyen bir direktif yiiriirliige konulmu~tur (96/92/EC
numarah karar). Direktif ile, iiye iilkelerin birbirinden farkh alt yaptlan ve
ekonomik durumlan goz oniinde bulundurularak, her iilkenin konu ile ilgili
diizenlemeleri kendi mevzuatlanna dahil etmeleri i<;in iki ytlhk bir ge<;i~
siireci ongoriilmii~tii~.
AB Elektrik direktifi ile, elektrik enerjisi piyasalannm serbestle~tirilerek
rekabete a<;tlmast hedeflenmi~, iiye devletlerin kamu yaran da goz oniinde
bulundurarak sektorde faaliyet gosteren ~irketler iizerine arz giivenligi, fiyat
ayarlamalan, iiriin ve hizmet kalitesi ile ekolojik dengenin korunmasma
ili~kin <;e~itli sorumluluklar yiikleyebilecekleri, ancak bu yiikiimliiliiklerin
a<;tk bir ~ekilde tantmlanmast ve ~effafltk, e~itlik ol<;iilerine gore
diizenlenmesi gerektigi vurgulanmt~ttr5 .
Amlan direktif, yaymlandtktan iki ay sonra yiiriirliige konulmu~ ve 19
~ubat 1999 tarihine kadar ge<;en siirede AB iiyesi onbe~ devletten onikisi
tarafmdan (Be1<;ika, irlanda, Yunanistan 2000 veya 2001 ytlmda)
uygulamaya ba~lanrru~ttr. Elektrik enerjisi pazannm a<;tlmast sayesinde,
yonergeye yonelik (elektrik enerjisi pazannm a<;tlmast) asgari hedefler
yava~ yava~ olu~turulmu~tur. Elektrik enerjisi iiretim kapasitesinin
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geli~tirilmesi,

kaynak kullammt, yeni teknolojiler ve
uygulanmasma yonelik politikalar tiye devletlere btraktlmt~tlr6 •

bunlann

96/92/EC Elektrik Direktifi ile elektrik enerjisi tiretim, iletim ve dagttnm
ortak kurallann geli~tirilmesi;

i~in

o

Rekabete a~tk bir elektrik piyasamn
pazanmn tamamlanmast,

o

Dretim, iletim ve dagtttmda verimliligin artmlmast,

o

Enerji arz gtivenliginin ve
edilebilirliginin gti~lendirilmesi,

o

<;evresel korumaya onem verilmesi,

o

Dreticiler ile ttiketicilerin yaranna, elektrik enerJlSl sisteminin
gtivenlik, gtivenilirlik ve verimliliginin geli~tirilmesi,

o

iletim sistemi operatorlerinin ger~ekle~tirecekleri her ttirlti i~lemin,
tarafstz ve ~effaf bir ~ekilde saglanmasmm garanti altma almmast,

o

Teknik kurallann
saglanmast,

o

Serbest rekabet ko~ullannda elektrik sistermnm i~?leyi~?ini tehdit
edebilecek, olast suistimallerin kolayhkla belirlenebilmesi,

~effafhgmm

olu~turulmast

Avrupa

ve AB

ekonomisinin

ve birbirleriyle

~ah~?abilir

i~

enerji

rekabet

olmasmm

96/92/EC Elektrik Direktifi, 29 maddeden olul?maktadtr. Bu maddelerde
sektortin yeniden organizasyonu tizerinde durularak; tiretim, iletim, dagttlm
sektorlerinin birbirinden ayn~?tlnlmast ve i~?leyil?i ile tiretim ve tedarik i~in
rekabetin olu~?umu ifade edilmektedir. Bununla beraber, sisteme ti~tincti
i?ahtslann eri~?imi, girl~ ve tarife ~?artlan ile piyasada olul?mast istenen ~?effaf
yapt, tiye tilkeler i~in belirtilmektedir. Aynca, arz gtivenligi ile yenilenebilir
ve yerli kaynaklann kullamrm hususlannda kamu hizmeti zorunluluklan
a~tklanmaktadtr. Piyasamn, perakende satl~ rekabetine a~tltmt konusunda
2000 yth i~in, % 30'luk ve 2003 yilt i~in de %35'lik minimum hedefler
ifade edilmektedir. Bu hedeflerin, btiytik ttiketicilerin kendi tedarik~ilerini
serbest olarak se~mesi ile ger~ekle~?ebilecegi beklenmektedir7 •
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Tablo 1'de, 1990' h ytllann ba~mdan itibaren geli~en stire~te, A vrupa
Birligi elektrik enerjisi piyasasmm yeniden dtizenlemesi stireci, konu ile
ilgili yaymlar incelenerek, olu~turulmu~tur8 -u.
Elektrik Direktifi sonucu hedeflenen tek elektrik piyasasma donti~tim,
bOlge tilkeleri arasmda ortak enterkonneksiyonlar getirmi~tir. A vrupa
elektrik sisteminin ~ekirdeginde, "Elektrik iletimin Koordinasyon Birligi"
(UCTE) bulunmaktadtr. Bu alan, Avrupa'da battdan doguya tilkeler
arasmda olu~an ana baglanttdtr. Sekil 1'de A vrupa' da 2003 ytlma ait
tilkeler arast elektrik enerjisi degi~imi verileri gosterilmi~tir 12 •

Tablo 1. AB elektrik enerjisi piyasaszmn yeniden duzenlenmesi
surecinde onemli a~amalar

Tadh
Maytsl988

"AB i~ Enerji Piyasas1" (IEM) ~ah~mas1 yaymland1.

Temmuzl989

Elektrik fiyatlannda
paketi yaymland1.

29 Hazitan 1990

"Fiyat Seffafltk Direktifi" kabul edildi.

17 EyJiill990

"Tedarik Direktifi" kabul edildi.

29 Ek:im 1990

"Elektrik Ge~i~ Direktifi" kabul edildi.

Atustos 1991

~effafl1k,

yatmmlar ve ge~i~ i~in oneri

Elektrik ve gaz enerjisi sekti:irleri i~in genel kurallar
onerildi.
ihracat ve ithalat tekelleri ile ilgili ihlallere kar~t
kovu~turma ba~latdmasi kabul edildi.
"Su, Enerji, Ta~tma ve ileti~im Direktifi" (WETT) kabul
edildi.
Elektrik ve gaz enerjisi sektorleri i~in genel kurallanna
ili~kin tasan sunuldu.
Elektrik ve gaz enerjisi sekti:irleri i~in, Komisyon tarafmdan
iyile~tirilen genel kurallar tasans1 sunuldu.
"Elektrik Direktifi" son durumuna ula~t1.
"Elektrik Direktifi", AB Konseyinde ve Parlamentosunda
kabul edildi.
"Elektrik Direktifi" uygulanmaya ba~land1.
Fransa ve Liiksemburg dt~mda, biittin iiye iilkeler Elektrik
Direktifi'nin 40 Gwh'hk ba~lang1~ ko~ulunu yerine getirdi.
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19 $ubat 2000
19 $ubat 2001
13 Matt 2001
27 Eyliil 2001

25 Kastm 2002
3 $ubat 2003
Matt 2003

19 $ubat 2003

16 Haziran 2003
l Temmuz 2004
19 $ubat 2006

1 Temmuz 2007
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Belr;ika ve irlanda tarafmdan Elektrik Direktifi'nin 20
Gwh'hk ba~langtr; ko~ulunu yerine getirdi. (Piyasanm
Yunanistan'm Elektrik Direktifini yerine getirmesi ve
uygulamast ir;in son tarih olarak ifade edildi.
Degi~iklik yaptlan Elektrik Direktifi 2001 diizeltmesi
yaymlandt.
Yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik iiretimini te~vik
ir;in "Yenilenebilir Enerji Direktifi" (200 1177IEC)
Dye iilkelerin enerji bakanlannm yaptlklan toplanttda,
Elektrik Direktifi onerileri tartt~tldt ve mutabakata vanldt.
Elektrikte smu giir; degi~imi ir;in ~ebeke giri~i ~artlart AB
Konseyi ve Parlamentosu tarafmdan diizenlendi ve
"Emisyon Ticareti Direktifi" AB Komisyonu tarafmdan
onayladt.
Y tlhk 9 Gwh tiiketen ttiketicilerin serbest ttiketici niteligi
kazanmast ir;in son tarih olarak verildi.
"Yeni Elektrik Direktifi" (2003/54/EC) AB Konseyi ve
Parlamentosu' nda onaylandt.
Yeni Elektrik Direktifi'nin uygulanmaya ba~lamast ile
sanayi ve ticari ttiketicilerin serbest tiiketici niteligine
Revize edilen Elektrik Direktifi ir;in adaptasyon tarihi
olacaktlr.
Konut tiiketicilerinin serbest ttiketici ozelligini kazanmast
ir;in son tarih ve Yeni Elektrik Direktifi ile tam piyasa
ar;thmt gerr;ekle~mesi ir;in belirlenen tarihtir.
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Sekil 1. Avrupa'da 2003 ydma ait iilkeler aras1 elektrik enerjisi
(Gwh)

degi~imi

23-24 Mart 2000 tarihli, Avrupa Konseyi Lizbon toplantiSinda, elektrik
i<; piyasasmm tamamlanmasi ve sektordeki kurumlann serbestle~mesi
<;alt~malanmn htzlanmasi ile tam i~leyi~in saglanmas1 i<;in gorii~ler
sunulmu~tur. Olu~an gorii~ler 1~1gmda, Mart 2001' de Komisyon tarafmdan
serbestle~me hareketini htzlandtracak giri~imlere, yeni oneriler getirilmi~tir.
Bu baglamda, direktif i<;in onerilen degi~ikler, haztrlanan bir taslak tizerinde
ifade edilmi~tir8 • Bu taslakta, 2005 yilt i<;in belirtilen, piyasanm %100
a<;thmi gorii~tintin yamnda, ~ebekeye eri~imdeki 96/92/EC direktifinde izin
verilen mtizakereye tabi eri~im ve tek sattcih yap1 se<;eneklerinin
kaldmlmast onerilmi~tir9 . 7--Haziran 2002 tarihinde Komisyon tarafmdan
haztrlanan degi~iklik onerileri, Konsey ve Parlamentoya sunulmu~tur 10 .
Yapilan bu giri~imler, Parlamento ve Konsey tarafmdan te~vik edilmi~tir.
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25 Kas1m 2002 tarihli AB'ye tiye tilkelerir. enerji bakanlanmn katlld1g1
Konsey toplantlsmda, yapllan degi~iklik onerileri tartt~lldt ve siyasi
anla~maya ula~lld1. AB' nin ortak karar i~leyi~i <;en;evesinde, Avrupa
Konseyi'nin elektrik i<; pazanmn olu~mas1 ve sm1r otesi elektrik ticareti
hakkmdaki ttiztik degi~ikliklerine ili~kin ortak tutumu (Common Position),
3 Subat 2003 tarihli AB resmi gazetesinde (Official Journal of the
European Union) yaymland1 13 •
Yeni Elektrik Direktifi'nin ana hatlan, Tablo 2'de sunulmu~tur. Bu
direktifin uygulanmasma ge<;ilecek tarih olan 2004 ortasma kadar, elektrik
enerjisi sektorti i<;in yasal dayanak, 96/92/EC Elektrik Direktifi olacaktlr
8,13

Tablo 2. Y eni Elektrik Direktifi: 2001 diizeltmesi ve sonrasmdaki
durumu
Konu

A(;rklama

Piyasaa~

Girl~/ Tarifeler

Yem lalpasite

tzm

Dye iilkelerin saglamakla yiikiimlti oldugu, konut mii~terisi
olmayanlann tiimii i~in 1 Temmuz 2004 tarihi itiban ile
tedarik~isini se~me ve satm alma serbestligi getirilmesidir. 1
Temmuz 2007 tarihi itiban ile tiim mii~teriler tedarik~isini
sel(me serbestligine kavu~acakttr.
Dag1ttm ve iletim sistemine ii~iincii ~ah1s giri~i yaymlanan
tarifelere goredir. Uygulamamn tiim sec;ebilir mii~terilere,
objektif ve sis tern kullamcllan arasmda fark gozetmeyen
~ekilde i~lemesi gerekir. Tarifeler ulusal diizenleme otoritesi
tarafmdan diizenlenir veya onaylamr. Bu kapsamda gorii~me ile
iic;iincii giri~in kaldmlmas1 ve diizenlenen fiyatlar iizerinden
~ebeke giri~inin yap1lmas1 zorunlulugu getirildi.
Yeni elektrik iiretim kapasitesinin yap1m1 i~in izin prosediirii
belli bir normda haZ1rlanmahd1r. Belirlenen kriterler, arz
giivenligini saglayacak ~ekilde olu~turulmahd1r.

,

TeksatleJ

Tek sat1c1 sec;enegi kaldmld1.
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Ba~mstz sistem operat6rii yasal formda bagtmstz olmakta,
elektrik enerjisi iletimi d1~1ndaki diger
faaliyetler,
organizasyon ve karar verme mekanizmasmdan aynlmaktadtr.
Bagtmstz da~tlm operatorii ile mutabakat ko:?ullan altmda
ili:?ki kurulur. Dikey birle:?en elektrik giri:?imlerinde hesaplann
aynlmast istenmektedir. Boylece; iiretim, dagttlm ve tedarik
faaliyetleri i~in hesaplann ayn tutulmast gerekmektedir.
Aynca, l.Temmuz.2004'e kadar iletimin, l.Temmuz.2007'e
kadar ise daglttmm diger faaliyetlerden yasal ayn:?tmtmn da
yapdmast zorunludur.
Kamu servisi standardmm yiikselmesi, saglanan elektrigin
genel servis ozelligini geni:?letmi:?tir. Aynca konutlar ve
se~enekli kii~iik giri:?imciler i~in genel servis yiikiimliiltigiiniin
saglanmas1 zorunludur.
Uye iilkeler, ulusal diizenleyici kurullanm olu:?turmak ve
yapdandtrmak zorundadtrlar. Bu kurullann elektrik sektorii ile
ili:?kisi bulunmamahdtr. Aym zamanda tamamen bagtmstz ve
konu ile ilgili tek sorumlu olmahdtrlar. Diizenleme ve
onaylama i:?lemlerini ger~ekle:?tiren bu kurullann yap1 olarak,
:?ebekeye giri:?i ve baglantl :?artlanm belirlemesi,
ulusal
tarifeleri diizenlemesi ve onaylamast veya ulusal seviyede tarife
degi:?imini yapmast, uluslararast kapasitenin yeri ve yonetimi
kurallanm belirleme sorumlulugu almast ve ulusal elektrik
sisteminin kapasite fazlahgmt ticari olarak diger altematiflere
yonlendirmesi gerekmektedir.
Diizenleme kurulu, kamu hizmeti sorumlulugunu da yerine
getirmek zorunlulugundadtr. Uye iilkeler tarafmdan olu:?turulan
kurul; elektrik arz giivenligini saglayacak :?ekilde, elektrik
enerjisi iiretimi i~in enerji kaynaklanm ve bunlann agtrhklanm
tantmlamalt, ulusal piyasada arz/talep dengesini kapsayacak
:?ekilde yatmmlan planlamah ve gelecek tahminlerini
yapmahdtr. Bununla ilgili ydhk raporlar yaymlamahdtr.

"Yeni Elektrik Direktifi" ve "Smtr btesi Elektrik Ticareti Diizenlemesi"
(2003/54/EC), AB Parlamentosu'nda ve Konsey'inde, 16 Haziran 2003'te
benimsenmi~tir. Bu baglamda, 2001 yilt degi~iklik diizeltmesinde ifade
edilen piyasa ac;tltmt tarihleri degi~tirilerek, 1 Temmuz 2004' e kadar konut
mii~terileri baric;, tiim sanayi ve ticari tiiketicilerine, aynmstz olarak serbest
tiiketici niteligi kazandmlmaktadtr. Aynca, 1 Temmuz 2007 tarihinde, iiye
iilkelerdeki tiim tiiketiciler, istedikleri tedarikc;ileri sec;me hakkma
10

kavu~acaklardtr •
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Yeni Elektrik Direktifi ve Stmr Otesi Elektrik Ticareti Diizenlenmesi'nin
uygulanmast, diizenleyici yaptda bulunan farkh sorumluluklardaki degi~ik
kurullann birbiri arasmdaki yakm e~giidiimiiniin saglanmast ile olabilir.
E~giidiimiin saglanmasmda one ~tkan kurumlar; Avrupa Komisyonu, iiye
devletlerin hiikiimetleri, ulusal diizenleyiciler, iletim sistem operatorleri ile
elektrik enerjisi piyasasmm ortaklandtr. Bu kapsamda, diizenli olarak
devam eden elektrik diizenleyicileri forumu olan ve Avrupa Komisyonu
tarafmdan organize edilen Floransa Forumu'nun katktst olacakttr 14 •
Aynca, 27 Eyliil 2001 tarihinde yenilenebilir enerji kaynaklanndan
elektrik iiretirnini te~vik i~in yaymlanan "Yenilenebilir Enerji Direktifi"
(2001177/EC), iiye iilkeler i~in fosil enerji kaynaklanmn emisyonlannm
azalttlmast hedeflerini i~ermektedir. Bu baglamda, Birlik iilkeleri i~in 2010
ytlmda yenilenebilir enerji kaynaklanndan elektrik iiretimi i~in toplam
elektrik iiretiminde, %22'lik bir pay hedeflenmektedir 10 •

3. AB Ulkelerinde Elektrik Enerjisi Sektoriiniin i~leyi~i
AB elektrik direktifi, elektrik enerjisi sektOriinde serbest rekabet
ve uygulanmasmda son a~ama olarak, sektOrde
perakende satt~ rekabetini ortaya koymaktadtr. Bu yapt, "Perakende Satt~
Rekabetine Dayah Piyasa Modeli" olarak tammlanmaktadtr. AB iiyesi
iilkelerin modeli uygulamast ise, son kullamctlann yani tiiketicilerin serbest
kalmast ile ger~ekle~ecektir ve tiim tiiketiciler, istedikleri tedarik~iden
elektrik enerjisini satm alabileceklerdir. Boylece sektoriin perakende satt~
rekabetine a~tltmt yani, rekabet~i piyasaya a~thmt tam olarak saglanacakttr.
Ulkeler, elektrik enerjisi sektOrlerinin yeniden yaptlandmlmast siirecinde,
son a~ama olan perakende satt~ rekabetine gelinceye kadar, farkh
uygulamalar ya~arm~lardtr. Baztlan perakende satt~ rekabetine ge~i~i
dogrudan yaparken, bir ~ogu belli bir zaman siirecinde bunu a~ama a~ama
ko~ullanmn olu~turulmast

ger~ekle~tirebilmi~lerdir.

Tablo 3' de; 2000 ythnda iiye bulunan AB iilkelerinin perakende satt~
rekabet oranlan, 2000 ytlt8 ve 2003 yth 15 i~in, Mayts 2004 itiban ile iiye
olan iilkelerin ise, 2003 yth 16 durumu verilmi~tir.
Ulkeler, elektrik sektorlerini yeniden yaptlandmrken ve yeni yaptda
saglarken, ~e~itli kurumlara sisternin daha iyi i~lemesi ve ilerlemesi
i~in yetkiler vermektedir. Yetkilendirmenin diizeyi ve kurumlara daglltmt,
iilkeler arasmda farklthklar gostermektedir. Diizenleyici rolii iistlenen
i~leyi~i
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kurulun hiikiimet ile olan ili~ki diizeyi iilkelere gore onemli ve belirgin
farklthklar i~ermektedir. Diizenleyici kurulun bagtmlthk diizeyi 17 ;
~

Bagtmstz Diizenleyici Kurullar,

~

ilgili Bakanltkla ili~kili Diizenleyici Kurullar,

~

Bakanhk ve Bag.mstz Diizenleyici Dant~ma (Tavsiye) Kurullan,

olarak ifade edilebilir.

Tablo 3. AB iilkelerinin elektrik enerjisi piyasalanm perakende sat1~
rekabetine a~ma oranlan (%)
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Diizenleyici roliinii iistlenen kurullarm gorev alanlarz, bazz iilkelerde sadece
elektrik ile ilgilidir. Bazzlarmda ise, enerji ile ili.~kili diger alan/aria beraber
yiiriitiilmektedir. Tablo 4 'de, bazz AB iilkelerinin elektrik sektorlerini diizenleyen
kurullarznm yapzsmdaki iiye sayzsz, iiyelerin gorevde bulunma siireleri ve
bun/arm kurumsal finansmanlarz ile ilgili bilgiler sunulmu.§tur18•
Sistemde arz-talep dengesinin korunmas1 gorevi, sistem operatorlerinin
gorevidir. Sistem operatOrleri, yap1 i<;erisinde tekel konumunda bulunan
iletim hattl sisterninin miilkiyetine sahip olabilecegi gibi, iletim hattl
sisterninin miilkiyetinin ba~ka bir kuruma ait oldugu yapllarda
bulunmaktadtr.
Tablo 5'de, baz1 AB i.ilkelerinde elektrik enerji sistem operatorli.igi.ini.i
i.istlenen ~irketler tammlanrm~ ve iletim sistemine giri~ ~artlanm belirleyen
kurumlann hangileri oldugu gosterilmi~tir 19 • iletim ve dag1t1m sisternine
i.i<;i.inci.i ~ahtslann giri~i. genelde bir di.izenleme kurumu tarafmdan
ger<;ekle~tirilen di.izenlenmelerle yapllmaktad1r20 • Fakat, Almanya gibi, bu
i~levin yani sisteme (iletim ve dag1t1m hattma) i.i<;i.inci.i ~ah1slann giri~inin
mi.izakere ile yaplldtgl iilkeler de bulunmaktad1r.

Tablo 4. Bazz AB iilkelerindeki elektrik enerjisi sektoriinii diizenleyen
kurullar hakkzndaki bilgiler

U'Ikeler

Alam

!

eu~

rl.)

Yenidea

·Kumlun

atanmes~

ftnansmam

Ana fonksiyonu

·.

Piyasayt izlemek,
denetlemeler,
kullamm
bedellerini

Avusturya

Elektrik

3

4

-

Sebeke
kullamctlan
ndan
toplananlar

Bel~

Elektrik
Gaz

6

6

Evet

iletim
Bakanhga tavsiye,
tarifelerinin denetleme ve
tizerinden
hakem olma

Elektrik
Gaz

7

4

Evet

Dtizenlenen Sebeke tarifeleri,
~irketlerden son kullamctlara
toplananlar tarife denetimi

Danimarka
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Sebeke fiyatlanm
diizenlemek ve
aktivitelere lisans
vermek.
Sebeke
diizenlemesi

Finlaftdlya, Elektrik 1

Yok

Evet

Sebeke
aktiviteleri
iizerinden

Frama

Elektrik

6

6

Hay1r

Genel biit~e

IIDUanda

Elektrik

1

Yok

Evet

Genel biit~e
Sebeke
ve
diizenlemesi
sirketlerin

Elektrik
Gaz

11

5

Evet

Diizenlenen Lisans vermek ve
denetlemek.
~irketler

7

Evet
(Bir kere)

.·

fngiltere

Elektrik
giri~imleri

Sebeke
diizenlemesi ve
Lisans vermek

lrlaoda

Elektrik

tspanya

Elektrik
Gaz
Petrol

9

fsy~

Elektrik

1

Yok

Evet

Sebeke
aktiviteleri
iizerinden

ttalya

Elektrik
Gaz

3

7

Hay1f

Kurumlarda Son kullamc1
n ahnan
tarifeleri ve ~ebeke
vergi
diizenlemesi

Portekiz

Elektrik
Gaz

3

5

Evet

iletim
tarifesi
iizerinden

Elektrik
v~ Gaz

5

5

Evet
(Bir kere)

Tiiketicilerd Bakanhga tavsiye,
en elde
denetleme ve son
edilenler
kullanicl tarifeleri

3

6

Evet
(Bir kere)

tarafmdan
. ~iiketiciye
eklenen
meblag

Birle~meleri

onaylamak, iletim
ve dag1t1m
..

Sebeke fiyatlannm
diizenlemesi

Son kullamc1
tarifeleri
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Tablo 5. Bazt AB iilkelerinde elektrik iletim sisteminin yonetimi, sisteme
iit;iincii $ahtslann giri$i ve sektoriin ayn$mast

UJkeler

Sistem .operarorii
ol• firketin adt

betim girit
~anmn

Sisteme
ii~ncti

Sistemin
ayr,,maS.

sorumhdugu

taluslann
giriti

iletim

Dagttlnt

RWE,E.ON,
Vattenfall Europe

-

Miizakere ile
yaptlmaktad1r.

Yasal

He sap

Verbundgesellschaf

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Yasal

Hesap

ELlA

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Yasal

Yasal

Danimarka

Elkraft
ELTRA

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Yasal

Yasal

Finlandlya

Fingrid

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Miilkiyet Yonetim

RTE

ilgili
Bakanhk

Diizenlenmi~tir.

Yonetim

Hollanda

TenneT

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Miilkiyet Yonetim

ingUtere

NGC

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Miilkiyet

lrlanda

ESB

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Yasal I
Yonetim
Yonetim

tspanya

REE

ilgili
Bakanhk

Diizenlenrni~tir.

Miilkiyet

Yasal

lsv~

Svenska Kraftnat

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Miilkiyet

Yasal

ttatya

GRTN

Diizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Miilkiyet
I Yasal

Yasal

REN

Dtizenleyici
Kurum

Diizenlenmi~tir.

Yasal

Hesap

HTSO

ilgili
Bakanhk

Diizenlenmi~tir.

Yasal I
Yonetim

Hesap

Almanya
Avosturya
Bel~ika

Fransa

Portem
Yuuanistan

Hesap

Yasal
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Yeniden yaptlanma oncesinde dikey birle~en ~irketlerin, elektrik enerjisi
sektoriiniin yeniden yaptlanmast sonucunda faaliyetlerini ayn~ttrmalan
gerekmektedir. Bu ayn~tmda, tekel konumunda olan iki aktivitenin, (iletim
ve dagttlm faaliyetleri) diger faaliyetlerden aynlmast biiyiik onem
ta~tmaktadtr. Bunun ger~ekle~mesi ~e~itli ~ekillerde olabilmektedir.
Baztlannda bu aktivitelerin digerlerinden aynlmast, miilkiyetlerinin
aynlmast ~eklinde ger~ekle~irken, baztlannda ise, yasal aynlma, yonetim
aynlmast ve hesap aynlmast ~eklinde olabilmektedir. Ulkelerin iletim ve
dagttlm faaliyetlerinde yapttklan bu ayn~tm, Tablo 5'in son siitununda
gosterilmi~til •
1

4. Baz1 AB Ulkelerindeki Uygulamalar

Yukanda, AB tilkelerindeki elektrik enerjisi sektoriiniin i~leyi~i genel
olarak irdelenmi~tir. Bu ba~hk alttnda ise, AB'nin en biiyiik ii~ elektrik
enerjisi pazan olan; Almanya, Fransa ve ingiltere'deki uygulamalar,
olabildigince aynntth olarak ele almrm~ttr.
AB 'nin en biiyiik elektrik tiiketim iilkesi olan Almanya ile Diinyanm en
biiyiik niikleer enerjisi iireticilerinden biri olan Fransa, 96/92/EC Elektrik
Direktifine gore, 19 Subat 1999, tarihine kadar gerekli yasalan ~tkarmak ve
bunlan minimum ~artlarla yerine getirmek zorundaydt.
Almanya'da 29 Nisan 1998 tarihinde ~tkanlan "Yeni Enetji Kanunu",
perakende satt~ rekabetine a~Iltrmm, bir zaman siireci i~erisinde degil,
dogrudan 1 Ocak 1999 tarihinde uygulamaya koymu~tur22 •
Fransa'da hiikiimet, Subat 1998 tarihinde, AB direktifini Franstz
yasalanna uyarlamak i~in ~ah~malan ba~latmt~tlr. Kamu elektrik hizmetini
geli~tirmek ve modernize etmek amact ta~tyan yasa, 10 Subat 2000
tarihinde yasala~mt~ttr3 . AB direktifini, minimum ~artlarla uygulayan 10
Subat 2000 tarihli yasa, 3 Ocak 2003 tarihinde bazt degi~ikliklerle
yenilenmi~tir.

AB 'nin Almanya ve Fransa' dan sonra ti~tincti btiytik elektrik
enerjisi piyasasi olan ingiltere' de sektOrtin yeniden yapilanmas1; AB
elektrik direktifine gore degil, sektOrdeki kamu paym1 kti~tiltmek ve
verimliligi saglamak, boylece sektore serbest piyasa ekonomisinin
uygulanmas1 ile ger~ekle~mi~tir. Sektoriin serbestle~tirmek ve yeni
dtizenlemeleri ger~ekle~tirmek i<!in, 1983 yilmda Enerji Kanunu ile
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ba~lang1~ yaptlmt~tlr.

Fakat 1989 ytlma kadar ge~en siire i~erisinde
biiyiik ilerlemeler saglanamamt~tu. 1989 yllmda ~1kanlan "Elektrik
Kanunu" ve Nisan 1990 tarihinden itibaren ba~layan ozelle~tirme
siireci ile sektOriin yeniden yaptlandmlmasma ba~lanmt~tlr24 .

AB elektrik direktifi sonrasmda Almanya, Fransa ve ingiltere elektrik
ger~ekle~tirilen
diizenlemeler
ana
hatlan
ile
sektOrlerinde
aynntllandmlarak, Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8' de sunulmu~tur. Bu
<;ah~malarda, sektoriin yaptst
goz oniine almarak, ilgili ba~hklar
olu~turulmu~tur.

Tablo 6. Almanya elektrik enerjisi sektoriiniin yeniden yapdanmas1
~ab~malari

29 Nisan 1998 "Yeni Enerji Kanunu", 1 Ocak 1999 tarih de
yiiriirliige girdi.
2002 Yth,
Oretim: 544,8 TWh, ithalat: 46,2 TWh, ihracat: 45,5 TWh
Elektrik Enerji Arzt: 539,6 TWh Arz I Talep Dengeli
Dogu ve Batt Almanya'mn birle~mesiyle sekt6rde iki farkh
yapt kar~t kar~tya gelmi~tir. Bir ~ogu, Federal hiikiimetin
kontrolti altmda da olsa, tekelci olmayan kamu ile ozel
giri~imin beraber oldugu ve iiretim, iletim ile dagtttm
faaliyetlerin olduk~a dikey birle~tigi bir yaptya sahiptir.
Alman elektrik enerjisi sekti:iriinde iiretim, iletim, dagtttm
faaliyetlerinde hesaplann ayn~tmt istenmektedir. $irketlerin
iiretim ve dagttlm faaliyetlerinden iletim aktivitesini
aynlmastyla,
bagtmstz bir boliimiin kurulmast
sa lanacakttr.
Yeni yaptda piyasayt diizenleme ve geli~tirme i~levini
iistlenen dogrudan biri diizenleyici kurul ve kurum
bulunmamaktadtr. Sekti:irdeki i~leyi~e yardtmct olan kurul
ve kurumlar; Ekonomi Bakanhgt, Federal Kartel Kurulu ve
Kurumu ile Laender Yonetimleridir.
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Sektordeki yeniden diizen1eme hareketleri sonucunda, baz1
~irketlerin diger bazdan y1a birle~meye gitrni~tir. Yeni
o1u~um ile RWE, E.On, EnBW ve Vattenfall Europe iiretim
~irketlerinin
toplam piyasa i~erisindeki payt %65
civanndadtr.
Almanya'da iletim ~ebekelerinin miilkiyeti, genelde ~irket
birle~meleri sonucunda olu~an dort btiyiik kurulu~un RWE,
E.ON, Vattenfall Europe ve EnBW elindedir. Bu ~irketler
aym zamailda iletim sistem operatorii gorevlerini de
tistlenirler.
<;ogu Alman elektrik kurumu dikey birle~en yaptlan ile
dagttim ~ebekelerini i~letmekte, ayn bir bOliim olarak bu
i~levi ve dag1t1m sistem operatorii gorevini yiiriitmektedir.
Aynca ozellikle batt Almanya'da bulunan bOlgesel tedarik
irketlerinin bir o ~u da ana irketlerle birle mi lerdir.

Ulkede piyasanm a~Iltmt ve perakende sati~ rekabetine
tarihinde
1 Ocak 1999
% 100 olarak,

ge~i~,

ger~ekle~mi~tir.

Tablo 7. Fransa elektrik enerjisi sektoriiniin yeniden yapdanmas1
~ab~malari

$ubat
Modernizasyonu Kanunu",
Kastm 2001 tarihinde fiili olarak iiriirlii ~ ii irdi.
2002 Yth,
Dretim: 536 TWh, ithalat: 3,8 TWh, ihracat: 80,6 TWh
Elektrik Enerji Arzi: 451,7 TWh
Arz fazlasmt A vru a elektrik i asasma sunmaktadtr
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Fransa elektrik sektorii yatay ve dikey birle~en devlet
mtilkiyetli bir kurum olan "Electricite de France" (EdF)
egemenligindeydi. Aynca baz1 kamu kurulu~lan ile
yerel yonetim ~irketlerin de iiretim ve dag1t1m
~irketlerine kii~iik bir oranda da olsa kat1hm1 soz
konusu du.
Dikey birle~en kamu ~irketi olan EdF' de yeniden
yapllanma sonras1 iletim ~ebekesinin yonetimi i~in ayn
bir boliim olu~turulurken, diger faaliyetlerde ise, hesap
a n tmlmasma idilmi tir.
Sektoriin yeni yap1Slnda enerji politikalan olu~turmak
ile i~leyi~iyle ilgili olarak bakanhk ve bir diizenleme
kurulu (CRE) bulunmaktad1r
Elektrik iiretiminde egemen olan pay EdF' e aittir.
Agustos 2001 tarihi itiban ile hidroelektrik santrallara
sahip CNR ve Electrabel ~irketinin birle~mesi ile
"Energie du Rhone" olu~turdu. Aynca fosil yaklth
elektrik iiretimi ger~ekle~tiren SNET'de piyasada
bulunmaktad1r.
EdF'nin dikey ayn~mas1 ile iletim ~ebekesi ~irketi
(RTE)
olu~turuldu. RTE'nin yonetim bOliimiiniin
EdF'nin diger faaliyet yonetimlerinden ayn bag1msiz
olmas1 ger~ekle~tirilmi~tir. RTE'nin 6zerkligi, kanun
tarafmdan saglanm1~ ve iletim sistem operatorii olarak
da kendine ait biit e e kavu mu tur.
EdF ve dag1t1m ~ebekesini i~letmek i~in verilen sm1rh
bir lisans ile , 6zel sektoriin ~ok kii~iik operat6rlerle
yerel faaliyeti yerine getirmesine izin verilmektedir. Edf
ve bu dagitlcllar dag1t1m sisteminin operat6rleridir.
Aynca piyasada se~me hakkma sahip mii~teriler i~in 22
Avrupa tedarik~isi faaliyet gostermektedir
Elektrik ticaretinin yapllmas1 1~m 2001 yllmda
RTE'nin sorumlulugu altmda mii~terilere elektrigin
fiziksel teslimi i~in standart saatlerde elektrik ticaretinin
ac;1k art1rrna ile yaplld1gl bir . "Powemext" elektrik gii~
de~ i imi i asas1 u ulama a sokulmu tur.
2000 Yllmda 16 GWh, 2001 Ydmda 9 GWh ve 2003
Y1hnda ise 7 GWh iistii tiiketicilere tedarik~isini se~me
hakkl verilmi~tir.
2001 Ydmda 1300 tiiketici 130 TWh tiiketim
gerc;ekle~tirerek bu haktan yararlanm1~t1r. 2003 Yl11
itiban ile 1800 tiiketici bu haktan ararlanmaktadlr.
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Ydmda piyasamn % 30'unu rekabete a~an tilke,
2003 ydt itiban ile piyasamn %37'sini rekabete

Tablo 8. ingiltere elektrik enerjisi sektoriiniin yeniden yapiianmasi
~ah~malan

Temmuz 1989 "Elektrik Kanunu",
1 Nisan 1990 tarihinde yiiriirliige girdi

Uretim:369,5 TWh, ithalat: 9 TWh, ihracat: 0,6 TWh
Elektrik Enerji Am: 374,5 TWh
Arz tale arasmda Olu an den esizlik Fransa' dan kar danmaktadtr
SektOriin yeniden yaptlanmadan onceki yaplSlnda, iiretim ve iletim
aktivitesini yiiriiten Merkezi Elektrik Dretim Kurumu (CEGB)
bulunmaktaydt. Dagttlm ve tedarik ise, saytsi 12 olan Bolge
Elektrik Kurullan veda ·Ittm irketleri le iiriitiilmekte di.
Bu siire~ de sistemin dikey ayn~tm ger~ekle~tirilmi~tir. Buna bagh
olarak, tiretimin ~irketi CEGB'nin boltinmesi ger~ekle~mi~ ve 12
adet BOlgesel Elektrik Sirketi ile beraber ozelle~tirme programma
sokulmu~tur. Ayn~ma sonucunda ulusal iletim ~irketi (NGC)
olu~turulmu~tur.

Sektoriin yeni yaptsmda piyasanm hedefe uygun olarak i~lemesi,
politikalann benimsenmesi ve tiiketicinin korunmasmda gorevli ii~
birim Dtizenleme Kurulu (OFGEM), Sanayi ve Ticaret Bakanhgt
ile Gaz ve Elektrik Tiiketicileri Konseyi 'dir.
CEGB'nin boliinmesi ile "National Power", "PowerGen" ve
"Nuclear Electric" olmak iizere ii~ iiretim ~irketi olu~turulmu~tur.
Bunlar 1991,1994 ve 1996 ytllannda 6zelle~tiri1mi~tir. Sonrasmda,
bu ~irketler piyasaya girmek isteyen yerli ve yabanct ~irketlerin
etkisi le zaman i erisinde el de· i tirmi tir.
Yeni yaptda iletim faaliyeti de ayn~tmlmt~tlr. Bu yaptda, ~irketin
sorumlulugu hisseleri 12 adet b61gesel dagittm ~irketine btraktlmt~
ve "Ulusal iletim Sirketi" (NGC) kurulmu~tur. Sirketin
sorumlulugu, zamanla bagtmstz bir yaptya kavu~mu~tur .
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'Jltktrik.
titlareti

Tiik~ticlnln
~im dui'URlu

PiyasaiWl
aplumvt
~

12 bOlgesel dagitim !?irketi, Londra Borsas1'nda halka arz ile
ozelle!?tirilmi!?tir. bncelik kii!;tik yatmmcilar ile kendi bOlgesindeki
ttiketicilere verilmi!?tir. Sonrasmda bOlgesel dagitim !?irketlerinin
sermaye yapiSinda degi!?iklikler olmu!?tur. Avrupa kokenli
irketlerin etkisi artm1 hr.
Elektrik ticaretinin i!?leyi!?i Mart 1990 tarihinde ""Elektrik Gti<;
Havuzu" ile ba!ilami!itlr. Bu yap1, Mart 2001 tarihinde yerini "Yeni
Elektrik Ah!?veri!? Anla!imalanna" (NETA) birakmi!itir. ikili
ah!?veri~lere dayanan ve bir dengeleme mekanizmasmi esas alan bu
yeni yap1da, aynca spot piyasada vard1r.
1990 yilmda talebi 1MW'dan daha <;ok olan 5000 btiytik mti!?teri
ile ba!ilami!?tlr. 1994 Yilmda 100 kW'a dti!?mii!? ve mti!?teri sayiSI
50000'e ula!?IDI!itlr. 1999 Yilmda ise, 11 milyon konut mti!?terisi ile
ttim ttiketiciler bu hakka kavu!?IDU!?tur.
1999 Y1h itiban ile ingiltere'de tiretim ve perakende sati!i
faaliyetlerinde tam rekabete ge<;i~ saglanm1~ ve bOylece piyasa %
100 rekabete a<;Ilmi!?tir.

5. Sonu~ ve Degerlendirme
Avrupa Birligi elektrik enerjisi sektoriindeki ortak pazar kurallanm
dtizenleyen "96/92/EC Elektrik Direktifi"nin, A vrupa Parlamentosu ve
Avrupa Birligi Bakanlar Konseyi tarafmdan, 19 Arahk 1996 tarihinde
ytiriirltige girmesi sonucunda, direktif kurallannm oncelikle tiye tilkeler ve
sure~ i~inde aday tilkeler tarafmdan kendi mevzuatlanna dahil edilmesi
ongoriilmti~ttir. Direktif ile elektrik piyasasmm serbestle~tirerek, rekabete
a~llmas1
hedeflenmi~tir.
Bu
kapsamda,
~effafltk
ongoriilmti~,
ytiktimltiltiklerin yerine getirilmesinin a~1k bir ~ekilde tammlanmas1, e~itlik
ol~tilerine gore dtizenlemelerin ger~ekle~tirilmesi gerektigi vurgulanmt~tlr.
Elektrik enerjisi sektoriintin yeniden yapllandmlmas1 sonucunda,
perakende satl~ rekabetine gec;i~in tam olarak saglanmas1 hedeflenmekle
birlikte, elektrik enerji sistemine bagh tiim tiiketicilerin istedikleri
tedarikc;iyi sec;me hakkma kavu~malan belli bir zaman almaktadtr. Elektrik
piyasasmm rekabete ac;lltmt, piyasadaki ttiketicilerin ne kadanna serbest
tiiketici hakkl verildigi ile ili~kilidir. Genelde bu i~leyi~, belli bir siire~
ic;erisinde gerc;ekle~tirilebilmektedir. Ornegin, bu siirec; ingiltere' de sekiz
ytl ahrken, isvec;'te tic; yllda tamamlanabilmi~tir. Buna kar~m, Almanya
gibi yasal mevzuatm c;tkanlmast ve yiiriirltige konulmasmm hemen
gerc;ekle~tirildigi iilkeler de mevcuttur. 2003 sonu itibanyla; Almanya,
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Avusturya, Danimarka, Finlandiya, ingiltere, ispanya ve isve<;'te elektrik
enerjisi piyasalannm tam rekabete a<;thrm saglanmt~ttr.
16 Haziran 2003'te benimsenen 2003/54/EC Yeni Elektrik Direktifi,
96/92/EC Elektrik Direktifi'nde belirtilen konularda yeni di.izenlemeler
getirmi~tir. 2003/54/EC Yeni Elektrik Direktifi ile olu~an farkhhklar,
<;ah~mada ilgili konu ba~hklan ele almarak, sunulmu~tur. Buna gore, iiye
iilkelerdeki tiim tiiketiciler, l.Temrnuz.2007 tarihinde istedikleri
tedarik<;ileri serbest<;e se<;me hakkma kavu~acabileceklerdir.
Avrupa Birligi, geni~leme siireci i<;inde bulunmaktadtr. Mayts 2004
itibanyla, iiyelikleri kabul edilen yeni on iilke ile toplam niifus 500 milyona
ula~makta ve 25 iiyeli A vrupa Birligi, Diinyanm en biiyiik ticaret blogu
konumunu elde etmi~ olmaktadtr. Ancak, ekonomik ve siyasi
platformlardaki bu geni~leme siireci, enerji kaynaklan baktmmdan dt~a
bagtmhhk sorununa bir <;ozi.im getirememektedir. Toplam · enerji
tiiketiminde, 2010 ytlmda %13 ve 2020 ythnda %28'lik a<;tk ile
kar~tla~mast beklenen A vrupa i<;in, arz giivenliginin ve kaynak <;e~itliliginin
saglanmast gerekmektedir. AB, geni~leme siirecinde kom~u iilkelerle olan
enerji temelli baglanttlann geli~tirilmesine biiyiik onem vermektedir. Bu
noktada ifade edilmesi gereken, Avrupa Birligi'ndeki serbestle~tirme
siirecinin oncelikle ulusal pazarlarda uygulamaya konulmu~ olmastdtr.
2000'li ytllann ba~mdan itibaren, geli~en teknolojilerin de etkisiyle, ulusal
pazarlar birle~erek bOlgesel pazarlara donii~meye ba~larm~ttr. Bu yolla
enerjiye yonelik biitiinle~me siireci htz kazanmaktadtr. AB direktiflerinin
temelinde, ulusal pazarlardan bolgesel pazarlara dogru htzh bir ge<;i~ ve
siirecin sonunda bir elektrik ortak pazanmn olu~turulmast hedeflenmektedir.
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Summary
In this study, the main lines of European Union's energy policy have been
expressed and information about the electric power sector regulations have
been given in detail. Restructuring of the electric power sector in EU
countries has been explained in accordance with the concept 96192/EC and
2003154/EC electricity directives with the historical chronology. The
process of the electric power sector restructuring.in EU countries has been
examined under the following topics; structure of the regulation institution,
administration situation of the transmission system, access of the third party
to the power networks and unbundling of power generation-transmissiondistribution activities. The percentages of market-opening in EU electric
power sector by countries and reached aims of restructuring have been
emphasized. In addition, the electric power markets in the three biggest EU
countries; Germany, France and UK are examined comparatively.
Sonnotlar
Devlet Planlama Te~kilatz: "Sekizinci Bq Yzllzk Kalkmma Plam Elektrik Enerjisi
Ozel ihtisas Komisyonu Raporu ", DPT, 2569, Ankara, (2001).
2

Pala, C.: "Enerji Sarti Anl~masmm Temel Prensipleri ve Amw;larmm
Turkiye 'nin Ulusal Politikalarz Perspektifinde Degerlendirme ", Tilrkiye 8. Enerji
Kongresi, <;agrzlz Bildiriler Kitabz, ODTU, Ankara, 8-12 Mayzs, (2000), s.143155.

3

Cendrowicz, N.: "Avrupa Birligi'ne Katlhm Siirecinde Tiirkiye Enerji Sekt6rti",
Enerji Dergisi, Uzman Yaymcll1k, 9, istanbul, Kas1m, (2000), s.24-30.

4

Pala, C.: "Enerji SektOrtinde Ttirkiye-AB Entegrasyonu", Ttirkiye Enerji Giinii,
Ku~adas1, 8 Ekim, (1996).

5

Akkaya, i.: "Ttirkiye'nin Avrupa Birligi'ne Tam Uyelik Adayhgmm Tescil
Edildigi Helsinki Zirvesi Sonras1 Stire<;te Tiirkiye-AB Enerji Mevzuatmm
Harmonizasyonu Faaliyetleri", Ttirkiye 8.Enerji Kongresi, <;agnh Bildiriler
Kitab1, ODTU, Ankara, 8-12 May1s, (2000), s.l57-168.

6

Schwarz, J.; Stachus, K.; Knop,T.; Zettler, K.R.: "Overview of the EU Electricity
Directive", IEEE Power Engineering Review, April, (2000), p.4-7.

AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGiSI

109

7

European Parliament: "Directive Concerning: Common Rules for The Internal
Market in Electricity", The European Parliament and The Council of The
European Union, 96/92/EC, Brussels, 19 December, ( 1996).

8

Cameron, P.D.: "Competition in Energy Markets: Law and Regulation in the
European Union" Oxford University Press, Oxford, UK, (2002).

9

European Parliament: "Common Position: with a view to the adoption of a
Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for
access to the network for cross-border exchanges in electricity", The European
Parliament and The Council of The European Union, SEC(2003)0160, Brussels,
11 February, (2003).

10

European Commission: "Strategy Paper, Medium Term Vision for The Internal
Electricity Market" European Commisffign .Directorate-General for Energy and
Transport, Brussels, 23 June, (2003).

11

Freshfields Brockhaus Deringer: "Electricity Regulation 2003", Published by
Freshfields Brockhaus Deringer, International Law Firm, London, UK, March,
(2003).

12

www.ucte.org/pdf/statistics/ Exchange/e_exchanges_2003.pdf (Eri~im Tarihi: 5
Ekim 2004)

13

Official Journal of the European Union, "On Conditions for Access to The
Network for Cross-border Exchanges in Electricity" The European Parliament
and The Council of The European Union, Brussels, 3 February, (2003).

14

Ancan, i.: "Avrupa Birligi'nde Enerji i<; Pazannm Tamamlanmasma Yonelik
Uygulamalar", Tiirkiye 9. Enerji Kongresi, istanbul, 24-27 Eyliil, (2003).

15

Commission of The European Communities: " First Benchmarking Report on
The Implementation of the Internal Electricity and Gas Market", Commission
Staff Working Paper, SEC(200 1) 1957, Brussels, 3 December, (200 1).

16

http://www. eia.doe.gov/ (Eri~im tarihi: Ekim 2004).

17

Ocana, C; Varley, C.: "Regulatory Institutions in Liberalised Electricity
Markets", International Energy Agency, Paris, France, (2001).

18

Ocana, C.: "Trends in The Management of RegulatiOn", www.iea.org,IEA
Working Paper, Paris, September, (2002).

19

Ocana, C.: "Regulatory Reform in The Electricity Supply Industry: An
Overview", www.iea.org, lEA Working Paper, September, (2002).

110

AB ELEKTRIK ENERJISI SEKTORO

° Commission of The European Communities:

2

"Second benchmarking report on
the implementation of the internal electricity and gas market", Commission Staff
Working Paper, SEC(2003)448, Brussels, 07 April, (2003).

21

Commission of The European Communities: "Second benchmarking report on the
implementation of the internal electricity and gas market", Commission Staff
Working Paper, SEC(2003)448, Brussels, 07 April, (2003).

22

Brunekreeft, G.; Keller, K.: "The electricity supply industry in Germany: market
power or power ofthe market?", Utilities Policy, 9, (2001), p.15-29.

23

Meslier, F.: "France Opens Its Electricity Market", IEEE Power Engineering
Review, April, (2000), p.8-11.

24

Lamoureux, M.A.: "Evolution of Electric Utility Restructuring in the UK", IEEE
Power Engineering Review, June, (2001), p.3-5.

