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Ozet:
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birligi Bakanlar Konseyi'nde kabul
edilen I9 Aralzk I996 tarihli 96192/EC Elektrik Direktifi ve I6 Haziran
2003 tarihli 2003/54/EC Yeni Elektrik Direktifi, rekabete apk bir i~ elektrik
piyasasmm olu.Jumunu hedeflemektedir. Uye ve aday Ulkelerin ulusal
elektrik enerjisi sektorlerinde direktifleri tam olarak uygulamasz, hedeflenen
tek elektrik pazarmm ger~ekle,Jebilmesi i~in onemlidir.Bu ~alz.Jmada, AB
elektrik direktiflerinin uye ulkelerdeki uygulanmalarz surecinde ya.Janan
farklzlzklar uzerinde durulmu§tur. Bu kapsamda AB taraftndan ozellikle
Yunanistan ve jrlanda'ya verilen ayrzcalzklarm nedenleri sorgulanmz§tzr.
Bununla beraber yasal alt yapmm olU,Jturulmasz ve uygulanmasmda
ya,Jadzklarz zorluklar apsmdan Fransa ve Bel~ika gibi Ulkelerin durumu
incelenmi,Jtir. Boylece AB direktiflerinde istenen rekabet~i bir yapmm ve
yapzlandzrmamn, ger~ekte uye Ulke elektrik enerji sektorlerinde ne kadar
uygulandzgz irdelenmi,Jtir. (;alz.Jmanm son a.Jamasznda, AB aday Ulkesi
Turkiye'nin elektrik enerjisi sektoru, uye Ulkelerdeki uygulamalarm l§zgz
altmda kar.Jzla§tzrmalz olarak ortaya konmu§tur.
Anahtar Kelimeler: Elektrik piyasalarz, yeniden yapzlanma, rekabet.
Abstract:
The Electricity Directive 96192/EC and newer Electricity Directive
2003/54/EC that were approved by the EU Parliament and EU Council has
targeted an internal electricity market open to competition. Implementation
of these directives by both the Member States and the candidate countries is
vitally important for achieving this end. This paper examines the differences
between the implementation of EU electricity direvtives in various Member
States. The reasons for the privilages of Ireland and Greece are questioned.
Besides this, difficulties of forming the necessary infrastructure in some
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countries -like France and Belgium- are also examined. These examples
allowed to evaluate the success of Member State implementation of EU
electricity directives.ln the final part of this paper, the Turkish electricity
market is evaluated with respect to EU electricity directives and Member
States implementation.
Keywords: Electricity markets, restructuring, competition.

1. Giri~
96/92/EC ve 2003/54/EC Elektrik Direktifleri, AB ics:erisinde rekabete
acs:1k bir ics: elektrik piyasasmm olu~umunu hedeflemektedir. Avrupa Birligi
Komisyonu tarafmdan haztrlanan cs:e~itli cs:ah~malarda ifade edilen ve
Floransa Forumlarmda gorii~iilen bolgesel elektrik piyasalannm
olu~umunun temelinde de ics: elektrik piyasasma gecs:i~ bulunmaktadu.
Hedeflenen tek elektrik pazanna gecs:i~; Birlik iilkelerinin enerji
sektorlerini yeniden yapilandumasmi, rekabete acs:masm1 ve piyasalann
i~leyi~inde birliktelige yonelik cs:alt~malann oncelikle ulusal pazarlarda
uygulamaya konulmasm1 gerektirmektedir.
AB direktiflerine uyumun saglandtgi ulusal pazarlarm kurulmas1 ile
bolgesel pazarlara gecs:i~ olacak ve hedef olan tek elektrik pazar daha kolay
saglanacaktlr. Sekil 1'de hedeflenen tek elektrik piyasas1 yol haritas1
sunulmu~tur. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu'nun Mart 2005 strateji
raporunda onerilen bOlgesel elektrik piyasalar1 a~agtda verilmi~tir
(Eurelectric, 2005):
• iskandinav iilkeleri (Danimarka, isvecs:, Norvecs: ve Finlandiya),
• ingiltere ve irlanda,
• Batl Avrupa (Fransa, Almanya, Hollanda, Belcs:ika, Liiksemburg,
Avusturya ve isvics:re ),
• iberya yartmadasi (ispanya ve Portekiz),
• Dogu Avrupa (Slovenya, Macari stan, Slovakya, <::ek Cumhuriyeti ve
Polonya),
• italya,
• Giiney-Dogu Avrupa (Atina forumunda bulunan iilkeler),
• Baltlk iilkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya)
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Avrupa seviyesinde birle~me 2007-2012
Bolgesel piyasalar arasmda
koordinasyon
Bolgesel piyasalardaki
geli~meler

Ulusal piyasalarda
devam eden yeniden
yaptlanma siireci

Sekill. Tek A vrupa elektrik piyasasmm yol haritas1 (Eurelectric, 2005)
2. 96/92/EC Elektrik Direktifi
Avrupa Birligi'ne tiye tilkelerin enerji sektOrlerindeki uyumunun
saglanmas1 amactyla, A vrupa Parlamentosu ve A vrupa Birligi Bakanlar
Konseyi tarafmdan 19 Arahk 1996 tarihinde elektrik sektOrtindeki ortak
pazar kurallarm1 dtizenleyen bir direktif ytirtirltige konulmu~tur (96/92/EC).
96/92/EC direktifi ile elektrik piyasasmm serbestle~tirilerek rekabete
Bu kapsamda tiye tilkelerin kamu yaran goz
ontinde bulundurmas1 istenmi~, aynca elektrik sektortinde faaliyet gosteren
~irketler tizerinde arz gtivenligi, fiyat ayarlamalar1, elektrigin kalitesi ve
~evre korumasma ili~kin ~e~itli sorumluluklar ifade edilmi~tir. Aynca
ytiktimltiltiklerin a~Ik bir ~ekilde tammlanmas1 ile birlikte ~effafl1k ve e~itlik
ol~tilerine gore dtizenlenmesi gerektigi ozellikle vurgulanmi~tlr (Akkaya,
2000: 157-168).
a~Ilmas1 hedeflenmi~tir.

Yirmidokuz maddeden olu~an 96/92/EC Elektrik Direktifi'nin
maddelerinde, sektOrtin yeniden organizasyonu tizerinde durularak; tiretim,
iletim, dag1t1m sektOrlerinin birbirinden ayn~tmlmas1 ve i~leyi~i ile tiretim
ve tedarik i~in rekabetin olu~umu sunulmu~tur. Bununla beraber sisteme
eri~im hakkmda, giri~ ve tarife ~artlar1 ile piyasada olu~mas1 istenen ~effaf
yapt tiye tilkeler ivin ifade edilmi~tir. Aynca arz gtivenligi ile yenilenebilir
ve yerli kaynaklarm kullamm1 hususlannda kamu hizmeti zorunluluklan da
a~Iklanmi~tlr (European Parliament, 1996).
Piyasanm rekabete aphm1 konusunda btiytik ttiketiciler ve dag1t1m
~irketleri hedeflenmi~, Subat 1999 i~in %26 (40 GWhlyil), Subat 2000 tarihi
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i<;in % 28 (20 GWh/y1l) ve $ubat 2003 tarihi i<;inde %33 (9 GWh/yil)
minimum hedefleri belirlenmi~tir (Thomas, 2005).
Bu hedeflerin saglanmas1 ise, biiyiik tiiketicilere serbest olarak kendi
tedarik<;ilerini se<;me hakk1 verilmesi ile miimkiin olabilir.
3. 2003/54/EC Elektrik Direktifi
23-24 Mart 2000 tarihinde ger<;ekle~en Avrupa Konseyi Lizbon
toplantismda, elektrik i<; piyasasmm tamamlanmas1, sektOrdeki kurumlarm
serbestle~mesi <;ah~malannm h1zlanmas1 ve perakende sati~ rekabetine
dayah i~leyi~in tam olarak saglanmas1 i<;in baz1 gorii~ler sunulmu~tur. Mart
2001 'de AB Komisyonu tarafmdan serbestle~me hareketini hizlandiracak bu
giri~imlere yeni oneriler getirilmi~tir. Bu baglamda 96/92/EC direktifi i<;in
onerilen degi~ikler, taslak iizerinde ifade edilmi~tir. Taslak <;ah~mada, 2005
yi11 i<;in belirtilen piyasamn rekabete %100 a<;1hm1 gorii~iiniin yanmda,
~ebekeye eri~imdeki 96/92/EC direktifinde izin verilen miizakereye tabi
eri~im ile tek sat1c1h yap1 se<;eneklerinin kaldmlmas1 onerilmi~tir. 7 Haziran
2002 tarihinde AB Komisyonu tarafmdan haZirlanan degi~iklik onerileri
Parlamento ve Konsey'e sunulmu~tur (Cameron, 2002).
5 Kas1m 2002 tarihli AB 'ye iiye iilkelerin enerji bakanlarmm katildigi
Konsey toplantlSlnda yapilan bu degi~iklik onerileri tart1~1lmi~ ve politik
anla~maya ula~Ilm1~t1r. AB 'nin ortak karar i~leyi~i <;er<;evesinde, A vrupa
Konseyi'nin elektrik i<; pazarmm olu~mas1 ve smu otesi elektrik ticareti
hakkmdaki tiiziik degi~ikliklerine ili~kin ortak tutumu (Common Position) 3
$ubat 2003 tarihli AB resmi gazetesinde (Official Journal of the European
Union) yaymlanmi~hr.
"Yeni Elektrik Direktifi" ve "Sm1r Otesi Elektrik Ticareti Diizenlemesi"
AB Parlamentosu'nda ve Avrupa Konseyi'nde 16 Haziran 2003'te
benimsenmi~tir (2003/54/EC). "Yeni Elektrik Direktifi", Mart 2001 tarihli
AB Komisyonu degi~iklik diizeltmesinde ifade edilen piyasanm rekabete
a<;Ilma tarihlerini degi~tirmi~ ve 1 Temmuz 2004 tarihine kadar konut
mii~terileri hari<; tiim tiiketicilere serbest tiiketici niteligi kazandmlmasm1
hedeflemi~tir. Aynca 2003/54/EC direktifinde, 1 Temmuz 2007 tarihinde
iiye iilkelerdeki tiim tiiketicilerin istedikleri tedarik<;ileri se<;me hakkma
kavu~acaklan belirtilmi~tir (European Commission, 2003).
Yeni Elektrik Direktifi ve Sm1r Otesi Elektrik Ticareti Diizenlenmesi'nin
uygulanmas1, diizenleyici yap1da bulunan farkh sorumluluklardaki degi~ik
kurullann birbiri arasmdaki yakm e~giidiimiiniin saglanmas1 ile olabilir.
E~giidiimiin saglanmasmda one <;Ikan kurumlar; A vrupa Komisyonu, iiye
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devletlerin hiikiimetleri, ulusal diizenleyiciler, iletim sistem operatOrleri ile
elektrik enerjisi piyasasmm ortakland1r.
2003/54/EC direktifinin uygulanmasma gec;ilecek tarih olan 2004 yi11
ortasma kadar, elektrik enerjisi sektOrii ic;in yasal dayanagm 96/92/EC
direktifi olmasma karar verilmi~tir.
4. Elektrik Direktiflerinin Uye Ulkelerde Yerine Getirilmesi
96/92/EC Elektrik Direktifi, yaymlandiktan iki ay sonra yiiriirliige
konulmu~tur. Dye iilkelerin farkh alt yapt ve ekonomik durumlarmt goz
oniinde bulundurularak, 19 Subat 1999 tarihine kadar, AB iiyesi onbe~
iilkenin onikisi tarafmdan kendi mevzuatlanna dahil etmeleri
hedeflenmi~tir. Ayncahk olarak direktifte, Belc;ika ve irlanda ic;in 19 Subat
2000, Yunanistan ic;in ise 19 Subat 2001 tarihi belirlenmi~tir (Schwarz,
2000:4-7).
ilgili tarihler, direktifin getirdigi zorunluluklann minimum uygulanmaya
konulmast istenilen tarihlerdir.
Belc;ika, Yunanistan ve irlanda'nn direktifte boyle bir ayncahk
almasmda elektrik piyasa kapasitelerinin kiic;iikliigii bir etken olmakla
beraber, Yunanistan ve irlanda'nm AB ana yapiSindan izole olmas1 da iki
iilke ic;in gozden uzak tutulmamast gereken bir ba~ka noktadtr .
Fransa, gerekli yasal mevzuat1 ifade edilen tarihten bir ytl sonra
c;Ikarmt~tu. Bu durum AB Komisyonu tarafmdan i~leyi~in ihlal edildiginin
bildirilmesine neden olmu~tur. 10 Subat 2000 tarihinde yasala~an 2000-108
numarah kanunun (Loi de la modernisation et du developement du service
public de l'electricite), Haziran 2000 tarihinde AB Komisyonu tarafmdan
kapsammm bir daha gozden gec;irilmesi istenmi~ ve Komisyon Fransa
hiikiimetine bir uyan mektubu gondermi~tir. Bu kanun 2003-8 numarah 3
Ocak 2003 tarihli yasayla revize edilmi~tir (Freshfields Brockhaus Deringer,
2003).
Belc;ika' da elektrik direktifinin yerine getirilmesindeki ba~anstzhgm
ko~ullan farkhdu. Eyliil 2001 tarihine kadar bir sistem operatOriiniin
atanmas1 ba~anlamamt~tu. Bu nedenle iilkedeki biiyiik sanayi tiiketicileri,
AB Komisyonu'na ~ikayette bulunmu~lard1r. AB Komisyonu, 96/92/EC
direktifine gore iletim sistem operatOrii olu~turmamasi nedeniyle Subat
200 1'de Belc;ika hiikiimetine durumu bildiren bir yaz1 gondermi~ ve
devammda durumun Eyliil 2001 'de ECJ'e (Europe Court of Justice A vrupa Adalet Divam) havale edilmesine karar verilmi~tir (Cameron,
2002).

250

AB ELEKTRIK i<; PAZARINA UYUM SURECiNDE AYRICALIKLAR VE T0RKiYE

96/92/EC Elektrik Direktifinin uygulamaya konulmas1
sonrasmda
elektrik iiretiminde ondort iiye iilkeden (Liiksemburg hari~) altlSlnda
(Bel~ika, Fransa, Yunanistan, italya, Portekiz ve irlanda) piyasa i~leyi~i
olarak, tekelci yapmm devam ettigi goriilmektedir. Bir~ok iilke, direktif
sonras1 perakende satl~ rekabetine odaklanm1~tlr.
Piyasanm tam olarak rekabet~i yap1 altmda i~lemesinde, iiretimde ger~ek
rekabet olmas1 biiyiik onem ta~1maktad1r. Sadece perakende satl~ta
rekabetin ya~anmas1 sistemin i~leyi~i a~lSlndan ~ok onemli bir anlam
ta~Imamaktadu.

Sisteme

ii~iincii ~ah1slarm giri~i i~in

96/92/EC direktifi

ii~ se~enek

sunmu~tur:

• Tek ahc1h sistem (Single Buyer),
• Miizakere yoluyla sisteme girl~ (negotiated Third Party Access -nTPA)
• 6nceden diizenleyici tarafmdan a~Iklanan yani diizenlenen ~artlar ile
sisteme giri~ (regulated Third Party Access - rTPA).
Dye iilkelerden sadece Almanya miizakere yoluyla sistem giri~ini
Bu ii~ yontemden tek ahc1h sistem 2003/54/EC direktifinde
kaldmlm1~ ve diizenlenen ~artlar ile sisteme giri~ yeni direktifte
uygulanmas1 istenen yap1 olarak onerilmi~tir (Thomas, 2005).
se~mi~tir.

Tablo 1'de AB Uyesi iilkelerin elektrik direktifleri uygulamalan
(European Commission, 2004; European Commission, 2005). Bu
tablo ile iiye iilkelerin elektrik enerji piyasalarm1 rekabete a~ma oranlar1,
degerleri ile birlikte sunulmu~tur. Biiyiik piyasalarda ger~ekle~en rekabete
a~1lma oranlan onem ta~Imaktadu. Rekabete a~1lma oranlanyla Almanya,
ingiltere, italya, isve~ ve Norve~ one ~1kmaktadu.

verilmi~tir

1 May1s 2004 sonras1 iiye olan iilkelerin pazar paylanndaki kii~iikliik ve
direktifler tarafmdan konulan ~artlann saglanmas1 konusundaki ahnmas1
gereken yol, dikkat ~ekici ~ekilde Tablo 1. 'de goriinmektedir. Ulkelerin
pazar paylarmdaki iiretim ~irketleri incelendiginde ise, rekabetin tam olarak
saglanamad1gt baz1 iiye iilkeler gers:egi ile kar!?lla!?llmaktadir. Omegin
Fransa, Bel~ika, irlanda, Liiksemburg, Portekiz ve Yunanistan eski iiye
olmalanna kar!?m Edf, Electrabel, ESB, EDP ve PPC iiretim !?irketleri ile
piyasalanndaki tekelci !?irket yapllannm siirdiirmektedirler (S.Thomas,
2005). May1s 2004 sonras1 iiye olan iilkelerden K1bns Rum Kesimi ve
Malta'da, Ktta Avrupas1'ndan olan izolasyonu ve kii~iik pazarlanyla direktif
!?artlarm1 yerine getirme konusunda s1kmtllar gozlenmektedir.
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Tablo 1. Elektrik Direktifinin iiye iilkeler ve Tiirkiye'de yerine
getirilmesi

Ulkeler

Almanya
Avusturya
Bel<;:ika
Danimarka
Finlandiya
Fran sa
Hollanda
ingiltere
irlanda
ispanya
isve<;:
italya
Norve<;:
Liiksemburg
Portekiz
Yunanistan
<;ek Cum.
Estonya
Letonya
Litvanya
Macaristan
Polonya
Slovaky_a
Slovenya
KtbnsRum.
Malta
Tiirkiye

Piyasa
iletim
aphmt sistemindeki
(%)
ayn~ma

100
100
80
IOO
100
37
63
IOO
56
100
IOO
66
IOO
57
45
34
30
10
II
17
30
51
41
64
0
0
23

Dagttlm
sistemindeki

Piyasaya
giri~ i<;:in
dengeleme
uygunlugu

Rekabete
a<;: II an
piyasanm
degeri
(TWh)

ayn~ma

ko~ullanmn

En biiyiik
ii<;:
iireticinin
Payt (%)

Yasal

Hesap

Uygun degil

490

72

Yasal

He sap

Uygun

Yasal

Yasal

Uygun degil

Yasal

Yasal

Uygun

55
60
33

54
95
40

Miilkiyet

Hesap

Uygun

77

140
64
335
12
205
135
I82
115
3
18

40
96
69
39
93
69
40
65
40
88
76

Yasal

He sap

Miilkiyet

Yasal

Orta
Uygun

Miilkiyet

Yasal

Uygun

Yasal

Yonetim

Orta

Miilkiyet

Yasal

Uygun

Miilkiyet

Yasal

Uygun

Miilkiyet

Yasal

Orta

Miilkiyet

Hesap

Uygun

Yasal

He sap

Uygun degil

Miilkiyet

Yonetim

Orta

Yasal

Hesap

Uygun degil

Yasal

Hesap

Uygun degil

Yasal

He sap

Uygun degil

Yasal

Yasal

-

Yasal

Yasal

Orta

He sap
Yasal
Yasal
Yasal

He sap
Hesap
Yasal
He sap

Orta
Orta
Orta
Uygun degil

-

-

-

-

-

-

-

Uygun degil

24

Yasal

He sap

15
15
<I
<1
<I
9
48
4
6
I

97
76
95
95
92
66
45
86
87
100
100
62

2003/54/EC direktifi sonrasmda gerekli yasal alt yapmm saglanmas1 is;in
belirlenmi~tir. Fakat liye lilkelerin s;ogu direktifin
yerine getirilmesinde ve gerekli yasal alt yapmm olu~turulmasmda
belirlenen tarihi geciktirmi~lerdir. Ekim 2004 tarihinde AB Komisyonu
1 Temmuz 2004 tarihi
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onsekiz tiye tilkeye gerekli yasal alt yap1 olu~turmamalan nedeniyle uyan
mektubu gonderilmi~tir. Mart 2005 tarihinde listedeki tilke say1Sl ona
dti~mti~ ve son olarak dort tilke, Yunanistan, Ltiksemburg, Portekiz ve
ispanya 2003/54/EC direkifinin geregi olan yasal alt yap1y1 saglamadtklart
i~in Komisyon tarafmdan ECJ'ye havale edilmi~tir (Thomas, 2005;
Cameron, 2002).

5. Tiirkiye'nin Konumu
1996 tarihli 96/92/EC direktifi sonras1, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanhgt
tarafmdan enerji sektortintin yeniden yap1lanmas1 amactyla 1997 ythnda
~ah~malar ba~latllmt~tu. Kastm 2000 tarihinde AB 'ye Katthm Ortakhgt
Belgesi'nin sunulmastyla beraber
Arahk 2000 tarihli IMF niyet
mektubunda ve Diinya Bankas1 "Ekonomik Reform Kredisi" Anla~mast'nda
yaptlan taahhiitlerin sonucunda Bakanlar Kurulu 14 Ocak 2001 tarihinde
Elektrik Piyasas1 Kanunu tasansm1 TBMM'ye sevk etmi~tir. 26 Ocak'ta
Plan ve Btit~e Komisyonu'nda gorti~tilerek son ~eklini alan tasar1, 20 Subat
2001 'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmi~ ve 3 Mart 2001 tarihinde
ytirtirliige girmi~tir.
4628 sayth Elektrik Piyasas1 Kanunu (EPK) sonrasmda, sektor yeniden
yaptlandmlmt~, dikey yap1 i~erisinde ayn~ma saglanm1~tu. Uretim ve iletim
faaliyetlerinde dikey ayn~ma sonucunda, tiretimde Elektrik Dretim Anonim
Sirketi (EUAS), elektrik enerjisi iletim faaliyetlerini ytirtitmek tizere, kamu
miilkiyetindeki tiim iletim tesislerinin sahibi ve sistem operatorii olan
Ttirkiye Elektrik iletim Anonim Sirketi (TEiAS) ile ticaret, taahhtit i~lerini
ytiriitmek ve toptan satl~ faaliyetinde bulunmak tizere Ttirkiye Elektrik
Ticaret ve Taahhtit Anonim Sirketi (TETAS) olu~turulmu~tur.
Aynca dagttlm boyutunda, dagttlm hatlar1 ve perakende satl~ olmak
tizere dikey ayn~ma hedeflenmi~tir. Y as a sonras1 yeniden yapllanan elektrik
sektortintin denetlemesi ve dtizenlemesi amac1 ile, bagtmstz kurum olan,
Enerji Piyasas1 Dtizenleme Kurumu (EPDK) kurulmu~tur.
Dagthm ile perakende sat1~ ~irketlerinin dikey ayn~tml ile ili~kili olarak
bir~ok AB tilkesi yasal veya hesap ayn~1m1 yollanndan birini se~mektedir.
Ttirkiye'de dagttlm ile perakende sat1~ ~irketlerinin dikey ayn~1m1 ic;in
hesap ayn~ttrma c;ah~malar1 siirmektedir.
Elektrik Piyasa Kanunu 'nun yiirtirliige girdigi 2001 yilt itibar1 ile tilkede
dagttlm faaliyetinde bulunan kurumlar; bir kamu kurumu olan TEDAS, bu
kuruma bagh yedi ortakhk, Ayncahkh Sirketler <;EAS ve KEPEZ A.S ile
Gorev Sirketleri Kayseri Civar1 Elektrik T.A.S. ve Aktaftlr. Ge~en zaman
i~erisinde bu kurumlardan Akta~ mahkeme karar1 ile bu hakklm yeniden
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TEDAS'a btrakmt~ttr. Aynca <;EAS ve KEPEZ'e de EPDK karan ile devlet
tarafmdan el konulmu~tur. Kayseri bolgesinde elektrigin dagttlmi ve
perakende sati~mi yiiriitmekte olan Kayseri ve Civan Elektrik T.A.S. de
hesaplannm ayn~tmlmas1 ~ah~malanm siirdiirmektedir. EPDK tarafmdan
dagltlm ve perakende sat1~ faaliyetinde bulunan TEDAS ile bagh
ortakhklar1 Karaelmas E.D.A.S, Trakya E.D.A.S , Ba~kent E.D.A.S,
Bogazi~i E.D.A.S, Sakarya E.D.A.S, Korfez E.D.A.S ve Meram E.D.A.S'e
13.3.2003 tarihinden itibaren on ytlhk "Dagttlm Lisanst" ve "Perakende
Sat!~ Lisans1" verilmi~tir. Bununla beraber ozelle~tirme ~ah~malarmm
ba~langtci olarak, iilke 21 ayn dagittm bolgesine aynlm1~ ve buralarda
yukartdaki bagh ortakhklara ek olarak, yeni bagh ortakhklar
olu~turulmu~tur (EPDK, 2006).
Elektrik sektoriindeki reforma ve
ozelle~tirme stratejisine ili~kin strateji belgesi Yiiksek Planlama Kurulu
tarafmdan Mart 2004'de kabul edilmi~tir. Bu kapsamda elektrik enerjisi
sektoriinde, ozelle~tirmenin de dahil olacagt sektOrel reformu hedefleyen bir
yol haritas1 ortaya konmu~tur. Dretimle ilgili ozelle~tirmenin 2006 yilmda
ba~latilmasi, dagttlmla ilgili ozelle~tirmenin ise 2006 yilt ortasmda
tamamlanmast ongoriilmektedir. Strateji belgesinde ifade edilen tarihlerin
ger~ekle~medigi goriilmektedir.
Temmuz 2004 tarihi itibanyla, EPK'na getirilen ve ozel dagttlm
~irketlerinin, dagttlm ve iiretim faaliyetlerinin hesaplar1 birbirinden ayn
tutulmak kaydtyla, iiretim tesisleri kurmalarm1 miimkiin kilan degi~iklik
kabul edilmi~tir. Bu durum iiretim ve dagttlm ~irketleri arasmda stmrh da
olsa dikey birle~meye izni vermektedir.
Ulkemizde tiim AB iilkelerinde oldugu gibi iletim ve dagttlm sistemine
(Regulated Third Party Acces-"rTPA"). Bu, diizenleme
kurumu tarafmdan belirlenen ~artlar altmda tUm tedarik~ilerin serbest
tiiketiciye hat bedelini odeyerek, enerji sat1~m1 yapabilmesi anlamma
gelmektedir.
giri~ diizenlenmi~tir

EPK sonras1 olu~turulan EPDK tarafmdan Eyliil 2002 tarihinde
yaymlanan serbest tiiketici yonetmeliginde serbest tiiketici, iletim sistemine
dogrudan bagh olanlar veya 3 Mart 2003 tarihinde bir onceki ytl toplam
tiiketimlerinin 9 milyon kWh't a~anlar olarak tammlanmt~tu. Serbest
tiiketiciler, tedarikc;iler (perakende sati$ $irketleri, perakende satl$ lisansma
sahip dagttlm ~irketleri, toptan sat1~ ~irketleri veya iiretim ~irketleri) ile ikili
anla~malar yapabilmektedirler. Bununla beraber serbest tiiketicilerin ~ok
zaman dilimli Ol~iim yapabilen saya~lara sahip olmas1 zorunlulugu
bulunmaktadu. 3.Mart.2003 tarihi itiban ile 9 Milyon kWh smmm ge~en
yakla~Ik 500 civar1 kurulu~ oldugu ifade edilmektedir. Serbest tiiketici
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limiti, EPDK'nun 25 Ocak 2006 tarihli 641 nolu karan ile 6 milyon kWh
dii~iiriilmii~tiir.

6.

Sonu~

ve Degerlendirme

"96/92/EC Elektrik Direktifi" ve "2003/54/EC Yeni Elektrik Direktifi",
AB elektrik enerjisi sektoriinde ortak pazar kurallanm diizenlemekte ve
elektrik piyasasm1 serbestle~tirerek rekabet~i bir yaptya kavu~masm1
hedeflemektedir. Boylece AB direktiflerine uyumun sagland1g1 ulusal
piyasalardan bolgesel piyasalara ge~i~ olacak ve hedef olan tek elektrik
pi yasas1 ger~ekle~ecektir.
96/92/EC direktifi ortaya konuldugunda Avrupa Birligi onbe~ iilkeden
2003/54/EC direktifinin yiiriirliigii girdigi Temmuz 2004
tarihinde Birlik, yirmibe~ iilkeye ula~mt~tlr. Bu kapsamda 2000 Lizbon
stratejisinde ortaya konulan 2010 yilma kadar ekonomik olarak bir diinya
giicii olma hedefi AB a~ISlndan onemlidir. Yaymlanan ilk direktifin iiye
iilkeler tarafmdan yerine getirilmesinde zorluklar gozlenmi~tir.
olu~maktayken,

Direktifin ortaya koydugu serbestle~me ve rekabet~i yapmm tam olarak
saglanmasmda baz1 iilkeler ulusal yaptda diren~ ile kar~Ila~mt~lardu.
Bel~ika'da Electrabel'in tekel konumu ve piyasa tabanh toptan pazannm
olmamas1, Fransa pazarmda EdF'nin egemenligi ve direktife uyumda yasal
zorluklarm ya~anmas1 gibi omekler uygulamada olu~mu~tur. Bununla
beraber irlanda ve Yunanistan'm Birlik iiyelerine olan izolasyonu ve aym
zamanda Liiksemburg ile birlikte elektrik enerjisi piyasalanmn kii~iik
olmas1 nedeniyle bu iilkeler, takvimde hem ayncahklar almt~lar hem de
piyasalarmdaki tekelci yap1y1 siirdiirmii~lerdir. 2003/54/EC direktifinin
yiiriirliigii girmesi ile Mayts 2004 sonrasmda iiye olan yeni iilkelerde de
piyasa paylarmdaki kii~iikliik (Estonya, Letonya, Litvanya gibi) ve K1ta
Avrupast'ndan izole konum (Ktbns Rum Kesimi ve Malta) direktifin yerine
getirilmesinde tlkamkhklar olu~turmu~tur.
Ulusal piyasalarda ya~anan zorluklardan biri ise, ulusal yaptdaki enerji
~irketlerinin uluslararas1 pazarda girmek istedikleri iilkelerdeki piyasa
paymda ya~adtklan klSltlamalartdlf. italya'da ENEL ~irketinin
ozelle~tirilmesi strasmda, EdF'nin sat1~a sunulan ~irketi Bel~ika'da ortag1
oldugu Suez enerji iizerinden hakim olma arzusu, ispanya'da ENDESA
~irketinin Alman E.ON ~irketi tarafmdan almmas1 istegi, italya ve ispanya
hiikiimetleri tarafmdan engellenmi~tir.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSI

255

Kaynakra:
Akkaya, i., (2000). Ttirkiye'nin Avrupa Birligi'ne Tam
Tescil Edildigi Helsinki Zirvesi Sonras1 Stirec;te
Mevzuatmm Harmonizasyonu Faaliyetleri. Ttirkiye
<;agnh Bildiriler Kitab1, 8-12 May1s, 157-168. Ankara:

Oyelik Adayhgmm
Ttirkiye-AB Enerji
8.Enerji Kongresi,
ODTO

"Annual Report on The Implementation of the Gas and Electricity Internal
Market". (2005). Brussels: Commission of The European Communities.
Cameron, P.O., (2002). Competition in Energy Markets: Law and Regulation in
The European Union. Oxford: Oxford University Press.
"Contribution to the Commission's Consultation on the Progress Report".
(2005). Union of the Electricity Industry. Brusssels:EURELECTRIC.
"Directive Concerning: Common Rules for The Internal Market in Electricity".
( 1996). The European Parliament and The Council of The European Union.
Brussels: European Parliament.
"Electricity Regulation 2003". (2003). International Law Firm. London:
Freshfields Brockhaus Deringer.
Enerji Piyasas1 Dtizenleme Kurumu.

Eri~im:

01 Subat 2006, www.epdk.gov.tr

"Third Benchmarking Report on the Implementation of the Internal Electricity
and Gas Market". (2004). Brussels: Commission of The European
Communities.
"Strategy Paper, Medium Term Vision for The Internal Electricity Market".
(2003). European Commission Directorate-General for Energy and
Transport. Brussels: European Commission.
Schwarz, J., Stachus, K., Knop,T., Zettler, K.R., (2000). Overview of The EU
Electricity Directive. IEEE Power Engineering Review, April,4-7.
Thomas S., (2005). "The European Union Gas and Electricity Directives".
Brussels: European Federation of Public Service Unions.

