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EK: Elektrik Piyasas1 Kapasite Mekanizmas1 Yonetmeliginde Degi§iklik Yap1lmas1na Dair
Yonetmelik

I

KARAR SIRA NO: 8289

Enerji Piyasas1 Di.izenleme Kurumundan:

ELEKTRiK PiYASASI KAPASiTE MEKANiZMASI YONETMELiGiNDE
DEGi~iKLiK YAPILMASINA DAiR YONETMELiK
MADDE 1 - 20/1/2018 tarihLi ve 30307 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Elektrik
Piyasas1 Kapasite Mekanizmas1 Yonetmeliginin 4 i.inci.i maddesinin birinci f1krasmm (b) ve
(k) bentleri <;:1kartilm1$tH.
MADDE 2 - Aym Yonetmeligin 5 inci maddesinin ikinci f1kras1 a$ag1daki $ekilde
degi$tirilmi$tir.

"(2) Kapasite mekanizmasma dahil olan i.iretim tesislerine yap1lan kapasite odemeleri,
kapasite mekanizmasmdaki santrallerin birim sabit maliyet bile$enleri ile kaynak bazmda
toplam kurulu gi.i<;:lerinden hareketle belirlenir."

MADDE 3 - Aym Yonetmeligin 6 nc1 maddesinin ikinci fikrasmm (g) bendi
a$ag1daki $ekilde degi$tirilmi$, maddeye a$ag1daki dordilnci.i f1kra eklenmi$tir.
"g) Lisansmda yer alan, mevcut ve i$letmede olan, ge<;:ici kabul tarihi en eski
i.initesinin ge<;:ici kabul tarihinden ba$layarak hesaplanan santral ya$I 13 yildan bilyi.ik olan
yerli kaynakJara dayah olmayan santraller,"
"(4) ithal ve yerli komilri.i veya ithal ve yerli doga1 gaz1 birlikte kullanarak i.iretim
yapan santraller, oransal olarak yerli komi.ir veya yerli dogal gaz kullanarak yapt1klan
i.iretimlerine tekabi.il eden kurulu gi.i<;:leri bak1rrundan ikinci f1kranm (f), (g) ve (g)
bentlerindeki kriterleri ta$ISalar dahi kapasite bdemesi almak i.izere kapasite mekanizmasma
katilabilirler."

MADDE 4 - Aym Yonetmeligin 7 nci maddesinin dordilnci.i f1kras1 a$ag1daki $ekilde
deg;i$tirilmi$tir.
"(4) Bir takvim y11I i<;:in belirlenecek bilt<;:e fatura donemlerine pay edilir. Bir fatura
donemindeki kapasite odemeleri i<;:in belirlenen bi.it<;:enin ilgili fatura doneminde dag1tilmas1
esast1r."

MADDE 5 - Aym Yonetmeligin 8 inci maddesinin birinci f1kras1 a$ag1daki $ekilde
degi$tirilmi$, maddeye a$ag1daki ikinci, i.i<;:i.incil ve dordilnci.i f1kralar eklenmi$tir.
"(J) Kapasite odemelerine esas bir fatura donemindeki bi.it<;:e, her kaynak ti.iri.i i<;:in
belirlenen kapasite odeme oranmda kaynak ti.iri.i bazmcla clag1til1r. i kaynak ti.iri.i i<;:in f fatura
clonemindeki kapasite ocleme ora111 (KA0;. 1) a$ag1claki forrnlile gore hesaplamr:

Bu formillde ge<;:en;
KAOi,r: i kaynak ti.iri.i i<;:in f fatura donemindeki kapasite ocleme ora111m (% ),
SMBi,f: i kaynak ti.iri.i i<;:in f fatura donemindeki sabit maliyet bile~enini (TL/MWh),
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KGi.f : i kaynak ti.iri.incleki f fatura clonernindeki santrallerin kapasite mekanizmas1
kapsamrndaki toplam kurulu gi.ici.ini.i (MW),
OKOi: i kaynak ti.iri.i i':;in beJ irlenmi~ olan kapasite kulla111m ora111111
m : Kapasite mekanizmas1 kapsammdaki kaynak ti.iri.i say1s1111
ifade eel er."
"(2)
Kapasite mekanizmas1 kapsammda i kaynak ti.iri.incleki p santraline f fatura
doneminde yapdacak odeme a~ag1daki formi.il uyannca hesapla111r:

Bu formi.ilde ge':;en;
KOi,p,r : i kaynak ti.iri.indeki p santraline f fatura doneminde yapilacak kapasite odemesini
(TL),
KAOi,r: i kaynak tliri.i i':;in f fatura donemindeki kapasite odeme ora111111 (% ),
BUTCEr: f fatura donemindeki kapasite mekanizmasma esas toplam biit':;eyi (TL),
KGi,p.f: i kaynak ti.iri.indeki p santralinin f fatura clonemindeki kurulu giici.ini.i (MW),
KGi ,r : i kaynak ti.iri.indeki santrallerin f fatura donemindeki top lam kurulu gi.ici.ini.i (MW)
ifacle eder.
(3) Kapasite mekanizmas1 kapsamrndaki bir santralin fatura donerni i':;erisinde kurulu
gi.ici.ini.in degi~mesi veya kat1hm ~artlan111 saglayamamas1 durumunda; soz konusu santralin
bu maddenin birinci ve ikinci fikralannda kulla111lacak kapasite odemesine esas kurulu giici.i;
a~ag1daki formiil ile hesaplamr:

L~ =l KGp,f,d
KGP,J" = - - n -Bu formi.ilde ge':;en ;
KGp,f: p santralinin f fatura donemindeki kapasite odemesine esas kurulu gi.icUni.i (MW),
KGp,f,d: p santralinin f fatura doneminin cl gi.ini.indeki, kapasite mekanizmas1 kat1hm ~artlan111
saglayan kurulu gi.ici.ini.i (MW),
n : f fatura donemindeki toplam gi.in say1srn1
ifacle eder.
(4) Sistem kulla111m anla~masrn1 ask1ya alan santrallerin kurulu gi.i':;leri, sistem kulla111m
anla~mas1 asklda oldugu si.irece 0 (s1flf) kabul edilir."

MADDE 6 - Ay111 Yonetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci ve
':;Ikartilm1~, be~inci

f1kra

f1kras1

a~ag1daki ~ekilde degi~tirilrni~,

maddenin sonuna

i.i~i.inci.i

f1kralan
altmc1

a~ag1daki

eklenrni~tir.

"(5) ithal komiir veya dogal gaz yaklth santrallerde, bir fatura donemi i':;erisinde yerli
komi.ir veya yerli dogal gaz kulla111larak elektrik i.iretimi yap1lmas1 halinde, yerli komi.ir veya
yerli dogal gaz kulla111larak yapilan i.iretim rniktan oranmda kapasite odemesi yap1hr."
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"(6) ithal komiir santrallerine kapasite odemeleri hesaplamrken, ilgili santral; santral
i.iretiminin yerli kaynak kullamlarak yapilan klsm1 ile orantih kurulu gii\:te bir yerli komiir
santrali olarak kabul edilir."

MADDE 7 - Aym Yonetmeligin 10 uncu maddesinin ba~hgrndaki "ve degi~ken",
birinci fikrasmda "sabit maliyet bile~eni " ibaresinden sonra gelen "degi~ken maliyet bile~eni"
ibareleri ve ii\:iincil f1kras1 \:lkart1lm1~ , dordilnci.i fikras1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir.
"(4) Sabit maliyet bile~eninin belirlendigi Kurul Karannda bu bedellerin
giincellenmesine ili~kin htiktimlere de yer verilir. Sabit maliyet bile~eninin gtincellenmesinde
doviz kuru, enflasyon ve kapasiteye bagh iletim bedelleri parametrelerinde meydana gelen
degi~imler dikkate ahmr. Gi.incelleme fatura donemleri itibanyla yap1hr."

MADDE 8 - Aym Yonetmeligin ge\:ici 2 nd maddesinin sonuna
f1kra

a~ag1daki

ii\:iincii

eklenmi~tir.

"(3) 2019 y1h ic;in kapasite mekanizmasmdan yararlanmak isteyen ve 6 nc1 maddenin
ikinci fikrasrnm (g) bendi ve dordiincii f1kras1 c;erc;evesinde katihm ~artlanm saglayan ttizel
ki~iler, bu maddenin yayuru tarihinden itibaren 30 giin ic;erisinde Sistem i~letmecisine
ba~vurur. Ba~vurusu uygun bulunan ttizel ki~ilerin santralleri, ba~vuru tarihi aym ilk 15 giinti
ic;erisinde ise Sistem i~letmecisine ba~vurduklan tarihi takip eden aydan itibaren, degil ise
Sistem i~letmecisine ba~vurduklan tarihi takip eden ikinci aydan itibaren kapasite
mekanizmasrndan yararlanacak tesisler listesine eklenir ve internet sitesinde duyurulur."

MAD DE 9- Bu Yonetmelik 01/01/2019 tarihinde yilrtirli.ige girer.
MADDE 10 - Bu Yonetmelik htikiimlerini Enerji Piyasas1 Di.izenleme Kurumu
Ba~kam ytirtittir.

Yonetmeligin Yay1mland1g1 Resmi Gazete'nin
Say1s1
Tarihi
20/1/2018
30307
30591
10111/2018

Mustafa YILMAZ
Ba~kan
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KARAR SIRA NO
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Elektrik Piyasas1 Dairesi Ba~kanllg1nin 20/12/2018 tarihli ve 76509131-110.02.01-57781
say1l1 Ba~kanilk Makamina mOzekkeresi 9en;evesinde; Elektrik Piyasas1 Kapasite Mekanizmas1
Yonetmeliginin 7 nci maddesi kapsam1nda kapasite odemelerine esas bOt9enin a~ag1daki
~ekilde ;

2019 Y1h lcin Kapasite Odemelerine Esas Butce Teklifi
99.977 .135
122.460.697
220.026 .218
236.787.985
208.263.684
214 .578.543
119.239.824
122.873.772
101 .543.536
192.117.571
151 .288 .981
210 .842 .054
2.000.000.000

Ocak
$ubat
Mart
Nisan
May1s
Haziran
Temmuz
Agustos
EylUI
Ekim
Kas1m
Arahk
Y1lhk Toplam
belirlenmesine ,
karar

verilmi~tir .
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KARAR SIRA NO
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Elektrik Piyasas1 Dairesi Ba§kanllg1nin 20/12/2018 tarihli ve 76509131-110.02 .01-57781
say11i Ba§kanl1k Makamina muzekkeresi 9en;evesinde ; Elektrik Piyasas1 Kapasite Mekanizmas1
Yonetmeliginin 10 uncu maddesi kapsaminda hesaplanan sabit maliyet bile§eni ve ongorulen
kapasite kullanim oraninin farkll kaynak tipindeki tesisler i9in a§ag1daki tabloda yer aid@
§ekilde;

Kaynak Tilril
Yerli Komilr
Dogalgaz
HES

Sabit Maliyet
Bile$eni (TL/MWh)
149,60
49,37
89 ,86

uygulanmas1na ,

karar verilmi§tir.

Mustafa YILMAZ
Ba§kan

~

KARAR SIRA NO ' 8290-2

Ongorillen Kapasite
Kullamm Oram (%)
74
85
54
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27/12/2018
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Elektrik Piyasas1 Dairesi Ba§kanl1g1nin 20/12/2018 tarihli ve 76509131-110.02.01-57781
say1l1 Ba§kanl1k Makam1na mOzekkeresi c;erc;evesinde; Elektrik Piyasas1 Kapasite
Mekanizmas1 Y6netmeliginin 10 uncu maddesi kapsam1nda hesaplanan sabit maliyet
bile§eninin gOncellenmesine ili§kin formOllerin a§ag1da yer ald1g1 §ekliyle uygulanmasina,
karar verilmi§tir.
.
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Bu formullerde gec;en;
SMB_YERLi 1 Yerli k6m0r santralleri ic;in t fatura d6neminde uygulanacak sabit maliyet
bile§enini (TUMWh),
SMB_YERLi 0 Yerli k6m0r santralleri ic;in Kurul Karariyla belirlenen sabit maliyet bile§enini
(TUMWh),
SMB_GAZ1 Dogalgaz santralleri ic;in t fatura d6neminde uygulanacak sabit maliyet
bile§enini (TUMWh),
SMB_GAZ0 Dogalgaz santralleri ic;in Kurul Karariyla belirlenen sabit maliyet bile§enini
(TUMWh),
SMB_HES 1 Hidroelektrik santralleri ic;in t fatura d6neminde uygulanacak sabit maliyet
bile§enini (TUMWh),
SMB_HES 0 Hidroelektrik santralleri ic;in Kurul Karariyla belirlenen sabit maliyet bile§enini
(TUMWh),
0FE1 t fatura d6nemine ait, TUiK tarafindan yay1mlanan Oretici fiyat endeksini,
0FE 0 432 ,55 Yurt ic;i Oretici Fiyat Endeksini (2003=100),
Kur1 t fatura d6neminin son gOnO ic;in TCMB taraf1ndan a91klanan Amerikan Dolan kurunu,
Kur 0 5,30 TUUSD'yi ,
iletim_S1
t fatura d6neminde Oretim tesislerine uygulanan iletim sistemi kullan1m
tarifesinin sabit bile§enlerinin ortalamasin1 (TUMW),
iletim_S 0
33 .179,02 TUMW'yi
ifade eder.

Mustafa YILMAZ
Ba~kan

KARAR SIRA NO: 8291

