EK-1
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM VE SİSTEM İŞLETİM TARİFELERİNİ
HESAPLAMA VE UYGULAMA YÖNTEM BİLDİRİMİ
1/1/2018
Bu Doküman Hakkı
nda
Yöntem Bildirimi elektrik piyasasımevzuatıesas alı
narak hazı
rlanmı
ştı
r.
Bu dokümanda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem
kullanı
m ve sistem işletim tarifelerinin belirlenmesinde ve uygulanması
nda izlenen yöntem
açı
klanmaktadı
r.
Yöntem Bildirimi başlı
klıbu doküman, TEİAŞ İletim Lisansı
nı
n yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yasal olarak uygulanmaya başlamı
ştı
r.
Yöntem Bildirimi ile ilgili olarak her uygulama dönemi için gerekli düzenlemeler TEİAŞ
tarafı
ndan yapı
lmakta ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafı
ndan
incelenmesinin ardı
ndan onaylanarak yayı
mlanmaktadı
r. Bu doküman ilk olarak ülkemizde
serbest enerji piyasası
nı
n oluşması
yla birlikte 1/4/2003 tarihinde EPDK tarafı
ndan
yayı
mlanarak yürürlüğe girmiştir.
1/4/2003 tarihinden itibaren Yatı
rı
m Maliyetine Dayalı Fiyatlandı
rma (YMDF)’nı
n
uygulanmasısonucu elde edilen noktasal sinyaller baz alı
narak oluşturulan 22 tarife bölgesine
ilişkin iletim sistemi sistem kullanı
m tarifeleri uygulanmaya başlamı
ştı
r. İletim sistemi sistem
kullanı
m tarifeleri 1/4/2004 tarihinden başlamak üzere, 2003 yı
lı
na ilişkin iletim sistemi
sistem kullanı
m tarifelerinin sinyal yapı
sıkorunarak uluslararasıenterkonneksiyona ilişkin 23
üncü tarife bölgesinin de eklenmesi ile 23 tarife bölgesi için uygulamaya başlanmı
ştı
r. 23
üncü tarife bölgesi, sadece enerji ithal veya ihraç eden iletim sistemi kullanı
cı
larıiçin ulusal
elektrik sistemimizin herhangi bir bağlantınoktası
nda yapı
lacak olan elektrik enerjisi ithalatı
veya ihracatı
nda rekabet ortamı
nı
n olmamasınedeniyle ve her bağlantınoktası
nda eşit tarife
uygulama politikasıgözetilerek TEİAŞ tarafı
ndan EPDK’nı
n da onayı
yla iletim sistemi
sistem kullanı
m tarifesine eklenmiştir.
2009 yı
lıitibariyle üç yı
lıkapsayacak ikinci uygulama dönemine geçilmiş olmasınedeniyle
YMDF esaslarıdoğrultusunda 2003 yı
lı
ndan itibaren geçen süre içinde iletim şebekemizde
meydana gelen gelişme ve büyümeye ilişkin veriler kullanı
larak iletim sistemi sistem
kullanı
mı
na ilişkin 14 tarife bölgesi belirlenmiş ve enterkoneksiyonlar için ithalat ve ihracata
ilişkin tarife bölgeleri korunmuştur.
2012 yı
lıitibariyle üçüncü uygulama dönemine başlanmı
ş olmasınedeniyle, YMDF’nin
çalı
ştı
rı
lmasısonucu elde edilen noktasal sinyaller baz alı
narak 14 yeni tarife bölgesi
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belirlenmiş ve geçen süre içinde elektrik enerjisi ithalatıveya ihracatı
nda rekabet ortamı
nı
n
gelişmesiyle birlikte uluslararasıenterkoneksiyona ilişkin ayrıtarife bölgesi uygulaması
kaldı
rı
lmı
ştı
r.
2015 yı
lıitibariyle dördüncü uygulama dönemine başlanmı
ş olmasınedeniyle, YMDF’nin
çalı
ştı
rı
lmasısonucu elde edilen noktasal sinyaller baz alı
narak 14 yeni tarife bölgesi
belirlenmiştir.
2016 yı
lıMayı
s ayıitibariyle, iletim bedelleri tespit edilirken göz önüne alı
nan kapasite
(MW) değerine ek olarak, enerji (MWh) değeri de bir bileşen olarak hesaplamalara dahil
edilmeye başlanmı
ştı
r.
2018 yı
lıitibariyle beşinci uygulama dönemine başlanmı
ş ve dördüncü uygulama dönemi için
noktasal sinyaller baz alı
narak belirlenen 14 tarife bölgesinde değişiklik yapı
lmadan bu
bölgelerle devam edilmiştir.
Uygulamada zamana bağlıhükümler bu Yöntem Bildiriminin yürürlükte olduğu süreler için
geçerlidir.
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1.

FİYATLANDIRMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ANLAŞMALAR

Sisteme Bağlantıve Sistem Kullanı
mı
1.1. Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik PiyasasıBağlantıve Sistem Kullanı
m
Yönetmeliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde hazı
rlanan bağlantı
, sistem kullanı
m,
enterkoneksiyon kullanı
m anlaşmaları
; kullanı
cı
nı
n iletim sistemiyle olan bağlantı
sı
na
ve/veya iletim sistemini kullanı
mı
na ilişkin teknik hususlar ile iletim sisteminin kullanı
mı
ve/veya sisteme bağlantıkonusundaki şartlarıbelirler.
1.2. Bu kapsamda, kullanı
cı
larla bağlantı anlaşması
, sistem kullanı
m anlaşması
,
enterkonneksiyon kullanı
m anlaşmasıolmak üzere üç tür anlaşma yapı
lı
r. İletim sistemine
doğrudan bağlanan iletim sistemi kullanı
cı
larıhem bağlantıanlaşmasıhem de sistem
kullanı
m anlaşması
, enterkoneksiyon kullanı
cı
larıise enterkonneksiyon kullanı
m anlaşması
imzalamak zorundadı
rlar.
1.3. Bir kullanı
cı
nı
n Elektrik PiyasasıBağlantıve Sistem Kullanı
m Yönetmeliği ve bağlantı
ve/veya sistem kullanı
m anlaşmalarıkapsamı
ndaki yükümlülüklerini yerine getirememesi
veya kendi isteğiyle bağlantı
sı
nıkoşullu veya koşulsuz olarak sona erdirmesi durumunda,
Elektrik PiyasasıBağlantıve Sistem Kullanı
m Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanı
r.
1.4. TEİAŞ’ı
n iletim sistemini, enterkonneksiyon kullanı
cı
sıolarak ihracat ve/veya ithalat
amacı
yla kullanmak isteyen tüzel kişiler TEİAŞ ile enterkonneksiyon kullanı
m anlaşması
imzalamak zorundadı
r. Kapasite tahsisinin ihale yoluyla yapı
ldı
ğıenterkonneksiyon hatları
üzerinden, elektrik enerjisinin ithalatıve/veya ihracatıfaaliyetinde bulunacak kullanı
cı
lar
senkron paralel işletilen bağlantı
larda Elektrik Piyasasıİthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili
ihale kuralları
, enterkonneksiyon kullanı
m anlaşmasıve diğer ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda, senkron paralel işletilmeyen bağlantı
larda ise, Elektrik Piyasasıİthalat ve
İhracat Yönetmeliği, enterkonneksiyon kullanı
m anlaşmasıve diğer ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.
1.5. TEİAŞ ile anlaşma yapı
lı
p yapı
lmadı
ğı
na bakı
lmaksı
zı
n iletim sistemi kullanı
cı
ları
na
ilişkin olarak; TEİAŞ mülkiyetindeki ve/veya kullanı
cımülkiyetindeki satı
şa esas ölçü
sistemlerinde yer alan sayaçları
n periyodik bakı
m çalı
şmalarısistem kullanı
m anlaşması
nda
belirtilen sürelerde yapı
lacaktı
r. Periyodik bakı
m kapsamı
nda sistem kullanı
m anlaşması
nda
belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. Mevzuat gereği ölçü noktasıiletim sistemi
kullanı
cıtesislerinde olan/olmasıgereken sayaçları
n testlerine ilişkin bedeller Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet ile Araç Gereç Kira
Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
İletim Sistemi Fiyatlandı
rma Esasları
1.6. İletim sistemi sistem kullanı
m ve sistem işletim tarifeleri Elektrik PiyasasıTarifeler
Yönetmeliği, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkı
nda Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat
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çerçevesinde TEİAŞ’ı
n maliyetleri dikkate alı
narak EPDK tarafı
ndan onaylanan gelir
tavanlarıdoğrultusunda belirlenmektedir.
İletim Sistemi Maliyetleri
1.7. TEİAŞ’ı
n maliyetleri, temel olarak elektriğin iletim sistemi üzerinden güvenilir bir
şekilde naklini teminen iletim sistemi varlı
kları
na ilişkin yapı
lan yatı
rı
mlar ve iletim
sisteminin işletme, bakı
m, yan hizmetler, iletim sistemi kayı
pları
, sı
fı
r bakiye düzeltme tutarı
ve kapasite mekanizmasıile ilgili mevzuat gereğince TEİAŞ tarafı
ndan yürütülen faaliyetlere
ilişkin maliyetlerden oluşur. Bu maliyetler, kullanı
cı
lardan alı
nan sistem kullanı
m ve sistem
işletim bedelleri ile karşı
lanı
r. TEİAŞ, iletim lisansıuyarı
nca, iletim sisteminin belirli
standartlara uygun olarak planlanması
ndan, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumludur.
Dolayı
sı
yla, sermaye yatı
rı
mı ihtiyaçları bu standartlara uyma zorunluluğundan
kaynaklanmaktadı
r.
1.8. Kullanı
cı
nı
n iletim sistemine bağlanabilmesi için ilave iletim sistemi varlı
kları
nı
n
tesisinin gerektiği ve TEİAŞ’ı
n bu varlı
kları
n tesisini finanse edecek yeterli finansmanı
n
mevcut olmadı
ğıveya zamanı
nda yatı
rı
m planlamasıyapı
lamadı
ğıdurumlara ilişkin
uygulama 6446 sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu ve ilgili mevzuat kapsamı
nda belirlenen
esaslar uyarı
nca gerçekleştirilir.
TEİAŞ’ı
n Gelirleri
1.9. TEİAŞ’ı
n gelirlerini sistem kullanı
m ve sistem işletim tarifeleri oluşturmaktadı
r. Bu
dokümanda sistem kullanı
m ve sistem işletim tarifelerinin hesaplanması
na ve uygulanması
na
ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
1.10. TEİAŞ’ı
n elektrik enerjisi iletim faaliyetlerinden elde edeceği gelir tavanları
, EPDK
tarafı
ndan, yürürlükteki Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, İletim Gelirinin
Düzenlenmesi Hakkı
nda Tebliğ, ilgili diğer mevzuat ile TEİAŞ’ı
n iletim lisansıçerçevesinde
belirlenir.
1.11. Sistem kullanı
m tarifesi sabit ve değişken olmak üzere iki bileşenden oluşmakta olup
sabit ve değişken sistem kullanı
m tarifesine ait gelir tavanları
, EPDK tarafı
ndan belirlenen
oran dikkate alı
narak hesaplanı
r. t fiyatlandı
rma yı
lı
na ilişkin sabit sistem kullanı
m tarifeleri,
sistem kullanı
m anlaşmasıyapmı
ş olan kullanı
cı
ları
n anlaşmalarıile tahsis edilmiş alı
ş/veriş
kapasiteleri, sistem kullanı
m anlaşmasıyapmamı
ş kullanı
cı
ları
n fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir
önceki yı
lda ölçülen en yüksek alı
ş/veriş kapasiteleri; senkron paralel işletilmeyen bağlantı
üzerinden ithalat ve/veya ihracat yapan enterkonneksiyon kullanı
cı
ları
nı
n, enterkonneksiyon
kullanı
m anlaşmaları
nda akde bağlanan tahsis edilmiş kapasiteleri ile EPDK tarafı
ndan
belirlenen gelir paylaşı
m oranlarıdikkate alı
narak; değişken sistem kullanı
m tarifesi ile
sistem işletim tarifesi ise mevcut iletim sistemi kullanı
cı
ları
nı
n iletim sistemine verdikleri
ve/veya aldı
kları
, fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir önceki yı
lı
n enerji değerleri ve EPDK tarafı
ndan
belirlenen gelir paylaşı
m oranlarıdikkate alı
narak hesaplanı
r.
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1.12. Sabit sistem kullanı
m tarifesi gelir tavanıesas alı
narak yı
llı
k olarak MW başı
na,
değişken sistem kullanı
m tarifesi ile sistem işletim tarifesi ise gelir tavanlarıesas alı
narak
üretilen ve/veya tüketilen enerji için MWh başı
na TEİAŞ tarafı
ndan hesaplanı
r ve EPDK
tarafı
ndan onaylanı
r.
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2.

SİSTEM KULLANIM TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ

Sabit Sistem Kullanı
m Tarifesi
Yatı
rı
m Maliyetine DayalıFiyatlandı
rma ve Nakil Modeli
2.1. Sabit sistem kullanı
m tarifelerinin hesaplanmasıiçin YMDF kullanı
lmı
ştı
r. Bu
yöntemin temelini, sabit sistem kullanı
m tarifelerinin, iletim sisteminin farklıyerlerindeki
kullanı
cı
ları
n sistem kullanı
m miktarları
nımarjinal olarak artı
rmaları
nı
n ya da azaltmaları
nı
n
TEİAŞ’ı
n maliyetlerine olan etkilerini yansı
tacak şekilde belirlenmesi oluşturmaktadı
r.
2.2. İletim sisteminin farklıbölümlerinde gerekli olan iletim kapasitesi, sistemin ilgili
bölümlerinde gerçekleşen maksimum sistem kullanı
m miktarı
na bağlı
dı
r. Maksimum sistem
kullanı
mıbelirli tüketim ve üretim koşulları
nda gerçekleşecektir. Bu koşullar Türkiye’de yaz
ve kı
ş dönemi puant taleple ilişkilendirilebilir. Bu yöntem izlenerek bulunan iletim sistemi
sabit sistem kullanı
m tarifelerinde, iletim sistemindeki puant zamanıya da zamanları
nda
ortaya çı
kan ihtiyaçlara göre belirlenen artan yatı
rı
m maliyeti esas alı
nmaktadı
r. Tarifeler,
kullanı
cı
nı
n iletim sistemine bağlanmasıdüşünülen noktaya bağlantı
sı
nı
n bulunduğu yere
bağlıolarak değişiklik gösterebilir. Bu farklı
lı
klar, sistemde farklınoktalardaki artan yatı
rı
m
maliyetleri arası
ndaki farkıyansı
tacaktı
r.
2.3. Artan maliyetler hesaplanı
rken iletim şebekesinin eşdeğeri olan YMDF
kullanı
lmaktadı
r. Bu modelde, gerçek koşullar esas alı
narak şebeke yapı
sımodellenmektedir.
Elde edilen bu model şebeke, şebekenin puant talep zamanları
nda tam ihtiyacıkarşı
layacak
kapasitede olmasıkoşuluyla, iletim sistemindeki ‘şebeke düğüm noktası’adıverilen her bir
noktadaki ilave şebeke kapasitesine ilişkin artan maliyetlerin hesaplanması
nda kullanı
lı
r.
2.4. Üretim sabit sistem kullanı
m tarifeleri, iletim sistemine ürettikleri enerjiyi veren tüm
kullanı
cı
ları
n lisansı
nda yer alan kurulu gücü ve/veya maksimum enerji veriş kapasitesi
dikkate alı
narak belirlenir. Tüketim sabit sistem kullanı
m tarifeleri ise, maksimum enerji alı
ş
kapasitesi esas alı
narak belirlenir. Dolayı
sı
yla, tarifelerin sabit bileşeni MW (maksimum
enerji veriş/enerji alı
ş kapasitesi) başı
na yı
llı
k olarak uygulanı
r.
2.5. YMDF’den elde edilen fiyatlar, sisteme bağlıüretim ve tüketimin beklenen MW
değerlerine uygulandı
ğı
nda elde edilecek gelir EPDK tarafı
ndan belirlenen gelir tavanı
nı
sağlayacak şekilde ayarlanı
r. Sabit sistem kullanı
m tarifelerinde yapı
lacak ayarlamalar,
YMDF vası
tası
yla sağlanan bölgesel sinyalleri koruyacak şekilde düzenlenir. Bu kapsamda,
sabit sistem kullanı
m tarifeleri bölgelere göre değişiklik gösterir.
2.6. TEİAŞ’ı
n sabit sistem kullanı
m tarifelerini belirlemesinde dikkate alı
nan hususlar
bunlarla sı
nı
rlıolmamak üzere aşağı
da sı
ralanmı
ştı
r:
a) Benimsenen esasları
n netliğinin ve fiyatlandı
rma yöntemi şeffaflı
ğı
nı
n sağlanması
,
b) Mevcut kullanı
cı
lara ve sisteme yeni katı
lacak taraflara ve maliyetlere ilişkin doğru
ve istikrarlıfiyat mesajları
nı
n verilmesi,
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c) Fiyatlandı
rmanı
n, sağlanan hizmetler esas alı
narak yapı
lmasıve bu yapı
lı
rken
ortalama maliyetlerin değil artan maliyetlerin esas alı
nmasıve bu yolla iletim
sisteminin optimal kullanı
mı
nı
n ve optimal yatı
rı
mları
n teşvik edilmesi,
d) İlgili maliyet parametreleri ve zaman dilimleri çerçevesinde pratik olan
uygulamaları
n benimsenmesi.
Tarifenin Hesaplanması
2.7. Sistem kullanı
m tarifeleri iki ayrıbileşenden oluşmaktadı
r. Bunları
n ilki, kullanı
cı
nı
n
bulunduğu yere bağlıolarak değişen bileşendir. Bu bileşen, YMDF kullanı
larak farklı
noktalar arası
nda toptan elektrik naklini sağlamak üzere iletim sisteminde yapı
lmasıgereken
sermaye yatı
rı
mları
nı
n ve iletim sisteminin aynı amaç doğrultusunda bakı
mı
nı
n
gerçekleştirilmesinin maliyetlerini yansı
tmak üzere belirlenir. İkinci bileşen, kullanı
cı
nı
n
bulunduğu yere bağlıolmayan, gelir tavanı
na ulaşı
labilmesi ile ilgili olan bileşendir. Sabit
sistem kullanı
m tarifelerinin hesaplanma süreci aşağı
da adı
m adı
m açı
klanmı
ştı
r. Bu sürecin
temel bileşenleri şunlardı
r:
a) Gerekli maliyet verilerinin belirlenmesi,
b) YMDF ve Nakil Modelinin çalı
ştı
rı
lması
,
c) Nihai tarifenin hesaplanması
.
Gerekli Maliyet Verilerinin Belirlenmesi
Şebeke Yatı
rı
mları
nı
n Yı
llı
k Maliyetlerinin Hesaplanması
2.8. 1 MW gücü 1 km taşı
manı
n yı
llı
k maliyeti, (TL/MWkm cinsinden) her bir hat tipi için,
aşağı
daki formül kullanı
larak hesaplanı
r.
A

r c
1
1
(1  r ) n

Bu formülde;
c şebeke genişleme sabitini ifade etmektedir. Yani, 1 MW gücü 1 km taşı
mak için
gerekli iletim altyapı
sısermaye yatı
rı
mı
nı
n değerini TL/MWkm cinsinden ifade eder.
Bu değerin büyüklüğü TEİAŞ tarafı
ndan üstlenilen ve planlanan yatı
rı
mları
n
maliyetlerine bağlı
dı
r. Şebeke genişleme sabitinin hesaplanmasıiçin şu adı
mlar
gerçekleştirilir:
a) Mevcut yatı
rı
m projeleri ile ilgili olan yatı
rı
m maliyetleri, yatı
rı
m programıbaz
alı
narak her bir hat tipi için toplam yatı
rı
m maliyetinin çı
kartı
lmasıamacı
yla analiz
edilir (154kV, 380kV havai hatlar ve yeraltıiletim kabloları
). Her bir hat tipi için
sistem varlı
ğıolarak değerlendirilip bu şekilde fiyatlandı
rı
lanlar dı
şı
ndaki yatı
rı
m
maliyetlerinin toplamıalı
nı
r. Yatı
rı
m maliyetleri, mevcut yatı
rı
m projeleri ile ilgili
olan trafo merkezi varlı
kları
nı
n maliyetlerini içerir.
b) Elde edilen bu toplam yatı
rı
m maliyetleri, her bir hat tipi için, ilgili yatı
rı
m
projesine bağlıolarak tesis edilecek olan toplam MWkm değerlerine bölünür.
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n İletim varlı
ğı
nı
n yı
l cinsinden ortalama toplam faydalıömrünü ifade etmektedir. Bu
değer, fiyatlandı
rma ile ilgili amaçlar doğrultusunda 20 yı
l olarak tespit edilmiştir.
r TEİAŞ’ı
n sermaye maliyetidir.
İşletme ve Bakı
m Maliyetinin Hesaplanması
2.9. İşletme ve bakı
mı
n yı
llı
k maliyeti (M) aşağı
da görüldüğü üzere, yı
llı
k yatı
rı
m
maliyetinin yüzdesi olarak belirlenir.
M  A m

Bu formülde,
m işletme ve bakı
m faktörüdür. Fiyatlandı
rma ile ilgili amaçlar doğrultusunda %3
olarak kabul edilir.
İletim Maliyeti Katsayı
sı
nı
n Hesaplanması
2.10. İletim maliyeti katsayı
sı
, MWkm başı
na yı
llı
k sermaye maliyetlerinden ve yı
llı
k işletme
bakı
m maliyetlerinden meydana gelmekte olup birimi TL/MWkm’dir. Şu şekilde hesaplanı
r:
SM A

2.11. YMDF’deki farklıhat tipleri ile ilişkili farklımaliyetleri yansı
tmak için, en düşük
maliyetli hat (380kV havai hat, 154kV havai hat ya da yeraltıkablosu) tipine ilişkin iletim
maliyeti katsayı
sı
, baz iletim maliyeti katsayı
sıolarak alı
nı
r. Diğer hat tiplerine ilişkin iletim
maliyetleri katsayı
ları
, bu baz değerin katlarıolarak ifade edilir.
YMDF ve Nakil Modelinin Çalı
ştı
rı
lması
Modelin Girdileri
2.12. YMDF, iletim sistemi üzerindeki her bir şebeke düğüm noktası
ndaki tüketimin ya da
üretimin artmasısonucunda iletim sisteminde yapı
lmasıgerekecek yatı
rı
mları
n marjinal
maliyetlerini hesaplar. Model bunu yaparken, iletim sistemindeki puant şartlara dair
tahminleri yansı
tan talep ve arz senaryoları
nıesas alı
r. Şebeke düğüm noktasıbir Bağlantı
Noktası
, ya da iki veya daha fazla iletim hattı
nı
n birleştiği bir noktadı
r. Model, marjinal
yatı
rı
m maliyetlerini hesaplamak üzere şebekenin MWkm cinsinden ifade edilen toplam
maliyetlerini minimize eder (yukarı
da adıgeçen iletim maliyeti katsayı
sıçarpanları
nı
n
aşağı
da 2.17 nci maddede belirtildiği şekilde uygulanması
ndan sonra) ve kapasitede 1 MW
ilave kapasite için şebeke üzerindeki her bir noktadaki üretim ve tüketime yönelik bu
rakamda meydana gelecek değişikliği hesaplar. Sonuçta, MWkm cinsinden ortaya çı
kan
marjinal maliyet, baz olarak alı
nan iletim maliyeti katsayı
sıuygulanarak fiyata çevrilir.
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2.13. Modelde pratiklik açı
sı
ndan birtakı
m varsayı
mdan yararlanı
lmaktadı
r. Modelin,
sistemin puant koşulları
na karşı
lı
k gelen bir dizi veriye ihtiyacıvardı
r:
a) Her bir şebeke düğüm noktası
nda iletim sistemine giren güç,
b) Her bir şebeke düğüm noktası
ndaki tüketim,
c) Şebeke düğüm noktalarıarası
ndaki iletim güzergahlarıve bu güzergahları
n hat
tiplerine göre sı
nı
flandı
rı
lması
,
d) Bu güzergahları
n uzunlukları
,
e) Farklıhat tiplerine ilişkin iletim maliyeti katsayı
ları
nı
n baz katsayı
ya oranları
.
2.14. Nakil modelinde, “t” yı
lı
na ilişkin, her düğüm noktası
ndaki tüketim verileri için,
TEİAŞ’ı
n, “t” yı
lı
nı
n sistem puantı
nda şebeke üzerindeki her bir düğüm noktasıiçin tahmin
ettiği tüketim esas alı
nı
r. Bu tahminler, iletim sistemi kullanı
cı
larıtarafı
ndan 7 nci Bölüm
uyarı
nca sağlanan verilere dayanı
r.
2.15. Modelde, “t” yı
lı
na ait her şebeke düğüm noktası
ndaki üretim verilerinde her bir düğüm
noktası
ndaki santrala ait maksimum enerji veriş kapasitesi esas alı
nı
r. Bunda, bir önceki
fiyatlandı
rma yı
lıesas alı
nmaktadı
r. Ancak, düğüm noktası
ndaki üretim, yaz ve kı
ş sistem
puant talepleri sı
rası
ndaki toplam üretim toplam tüketime eşit olacak şekilde ayarlanmaktadı
r.
2.16. İletim güzergahlarıve bu güzergahlarla ilgili hat tipleri ve uzunlukları
, şebeke
konfigürasyonuna ilişkin mevcut veriler kullanı
larak belirlenir.
2.17. Farklıhat tiplerine ait (380 kV, 154 kV ya da yeraltıkablosu) iletim maliyeti
katsayı
ları
nı
n birbirlerine oranı
, farklıhat tiplerine ilişkin maliyetler arası
ndaki farklı
lı
kları
yansı
tı
r. Nakil modeli, hat tipinden bağı
msı
z olarak toplam maliyeti MWkm cinsinden verir.
Bu noktada, bazı güzergahlarda yapı
lacak yatı
rı
mı
n maliyetinin diğer güzergahlarda
yapı
lacak yatı
rı
mı
n maliyetinden yüksek olacağıdikkate alı
nı
r. Yukarı
da da değinildiği gibi
bu etki, yatı
rı
m maliyeti daha pahalıolan güzergahları
n, iletim maliyet katsayı
larıarası
ndaki
oranlar uygulanarak “uzatı
lması
” yoluyla modellenmektedir. Bu uygulama, söz konusu
hatları
n, modelde kullanı
lması
nıdaha pahalıhale getirmekte ve bu şekilde de bu güzergahlara
yapı
lacak yatı
rı
mları
n ilave maliyetlerini yansı
tmaktadı
r.
Modelin Çı
ktı
ları
2.18. YMDF nakil modeli, yukarı
da adıgeçen girdilerden faydalanarak ve bir nakil
algoritmasıkullanarak tüm güzergahlarda sı
nı
rsı
z kapasite olduğu varsayı
mı
ndan hareketle
düğüm noktasıbazı
nda belirlenen üretimle düğüm noktasıbazı
nda belirlenen tüketimin
karşı
lanabileceği minimum şebeke büyüklüğünü MWkm cinsinden hesaplar.
2.19. Matematiksel olarak ifade edildiğinde, optimizasyon problemi şu şekilde açı
klanabilir;

Minimize edilen:

T *MWkm =

f
i j

l

ij ij
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Tabi olduğu kı
sı
tlar:
 i  f ij  GiS  Di
j
Kı
sı
t 1:
i GiS  i Di
Kı
sı
t 2:
Burada;
T *MWkm MWkm cinsinden minimum iletim miktarı
,
f ij
i ve j düğüm noktalarıarası
ndaki MW cinsinden akı
şı
, (i ve j arası
nda bir güzergah
olmamasıhalinde sı
fı
rdı
r)
l ij
iletim sistemindeki her bir i ve j düğüm noktasıarası
ndaki km cinsinden sembolik
mesafeyi,
GiS i düğüm noktası
ndaki 2.15 inci madde doğrultusunda belirlenen üretimi,
Di i düğüm noktası
nda sistem puantı
nda tahmin edilen ve 2.14 üncü madde
doğrultusunda belirlenen tüketimi,
ifade etmektedir.
Kı
sı
t 1, her bir düğüm noktası
na giren ve o düğüm noktası
ndan çı
kan net akı
şları
n,
sistemin o düğüm noktası
na verilen ve o düğüm noktası
ndan çekilen güç miktarı
na eşit,
Kı
sı
t 2, üretim ve tüketimin dengede,
olmasıhalidir.
2.20. Optimal şebeke büyüklüğünün belirlenmesinin ardı
ndan, model her bir düğüm
noktası
ndaki üretimin 1 MW artı
ş ve buna karşı
lı
k olarak referans noktası
ndaki 1 MW
tüketim artı
şıiçin marjinal yatı
rı
m maliyetlerini hesaplar. Marjinal yatı
rı
m maliyeti,
şebekenin bütününde nakledilen toplam MWkm değerinde meydana gelen artı
ş ya da düşüş
*
TMWkm
s
olup optimizasyon modelindeki her bir kı
sı
tla ilişkili Lagrange çarpanları
dı
r. ( Gi ve
*
TMWkm
Gi ylave iD ile ifade edilmektedir. 1 MW artı
Di ) Üretim ve tüketim için sı
rası
ş

varsayı
mı
ndan yola çı
kı
larak marjinal maliyetler basitliğin sağlanmasıaçı
sı
ndan yalnı
zca km
cinsinden ifade edilmiştir. Böylelikle, her bir düğüm noktası
ndaki üretim ve tüketime ilişkin
G  iD ’ye eşit olup
olmak üzere km cinsinden marjinal maliyetler elde edilmiş olur. i ,
üretimdeki 1 MW artı
şı
n toplam km üzerindeki etkisine bağlıolarak, marjinal km maliyeti
pozitif ya da negatif olabilir.
2.21. Bu hesaplamanı
n basit bir gösterimi ekte örnek olarak verilmiştir (Ek: YMDF Nakil
Modelinin Gösterimi).
Yaz ve Kı
ş Puantı
nı
n Etkisi
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2.22. Türkiye’de talebin mevsimsel seyri şu şekildedir: Ülkenin güneybatı
sı
ndaki bazı
bölgelerde sistem puant talebi, ülkenin geri kalan kı
sı
mları
nda olduğu gibi kı
ş mevsiminde
değil, yaz ayları
nda gerçekleşmektedir. Dolayı
sı
yla yukarı
da tanı
mlanan temel YMDF, yaz ve
kı
ş marjinal maliyetlerin ortaya çı
kmasıiçin iki defa çalı
ştı
rı
lı
r. Kı
ş maliyetleri kı
ş
ayları
ndaki (1 Ocak - 31 Mart ve 1 Ekim - 31 Aralı
k arası
) puant talepleri ve yaz maliyetleri
yaz ayları
ndaki (1 Nisan - 30 Eylül arası
) puant talepleri kullanı
larak hesaplanı
r. Bu yaz ve
kı
ş maliyetleri kullanı
larak sabit sistem kullanı
m tarifeleri elde edilir.
Nihai Tarifenin Hesaplanması
2.23. Nihai TL/MW tarifelerin hesaplanması
nda, YMDF nakil algoritmasıile hesaplanan
marjinal yatı
rı
m maliyetleri esas alı
nı
r. Bu hesaplama süreci aşağı
daki aşamalardan oluşur.
a) Üretim ve tüketim için bölgesel “ham” maliyetlerin ve bunun sonucunda ortaya
çı
kan ara gelirin hesaplanması
,
b) İletim hizmetleri için toplam gelir tavanı
na dayanarak üretim ve tüketim
kullanı
larak toplam elde edilmesi gereken gelirin hesaplanması
,
c) TEİAŞ’ı
n gelir tavanı
na göre gelir elde edebilmesini sağlamak üzere bölgesel
maliyetlere eklenecek “ilave ücret”in hesaplanması
.
Üretim İçin Bölgesel Artan Maliyetlerin Belirlenmesi
2.24. Yaz ve kı
ş maliyetlerinin ağı
rlı
klıortalamalarıher bir bölge için, kurulu güç esas
alı
narak hesaplanı
r. Hesaplamada şu formüller kullanı
lı
r.

 G S

G ,W
i

i

g IZ ,W 

i in Z

G

i

i in Z

 G S

G ,S
i

i

g IZ ,S 

i in Z

G

i

i in Z

Burada;

g IZ ,W kı
ş puantı
nda, z bölgesinde üretim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
g IZ ,S yaz puantı
nda, z bölgesinde üretim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
Gi i düğüm noktası
ndaki MW cinsinden maksimum güç veriş sı
nı
rı
nı
,
S iletim maliyeti katsayı
sı
nı
,
ifade eder.
Tüketim İçin Bölgesel Artan Maliyetlerin Belirlenmesi
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2.25. Bu maliyetler, bölgedeki düğüm noktasıbazı
ndaki maliyetlerin ağı
rlı
klıortalaması
alı
narak hesaplanı
r. Ağı
rlı
klıortalamanı
n hesaplanması
nda, düğüm noktasıbazı
nda olmak
üzere, yaz ve kı
ş sistem puant talebi sı
rası
nda gerçekleşmesi beklenen talebe ilişkin tahminler
esas alı
nı
r. Hesaplamada şu formül kullanı
lı
r:

D

W
i

d IZ ,W 

i in Z

SiD ,W

D

W
i

i in Z

D

S
i

d IZ ,S 

i in Z

SiD ,S

D

S
i

i in Z

Burada;

d IZ ,W kı
ş puantı
nda, z bölgesindeki tüketim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
d IZ ,S yaz puantı
nda, z bölgesindeki tüketim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
DiS yaz puantısı
rası
nda, i düğüm noktası
ndaki MW cinsinden talebi,
W
Di kı
ş puantısı
rası
nda, i düğüm noktası
ndaki MW cinsinden talebi,
ifade eder.
Ara Gelirin Hesaplanması
2.26. Gelir tavanı
nıelde etmek amacı
yla “ham” maliyetler üzerinde gerekli ayarlamaları
belirlemek için, “ham” maliyetlerin tüm üretime ve tüketime uygulanması
yla elde edilen
toplam miktar olan ara gelirler hesaplanı
r.
2.27. Üretim ve tüketim için bölgesel ara gelirlerin hesaplanması
nda aşağı
daki formüller
kullanı
lı
r;

ZIRGZ  S %   Gi g IZ , S  (1  S %)   Gi g IZ ,W
i in Z

ZIRDZ  S %   Di d
i in Z

i in Z

Z ,S
I

 (1  S %)   Di d IZ ,W
i in Z

Burada;

ZIRGZ z bölgesinde üretimden elde edilen TL cinsinden ara geliri,
S % yı
lı
n yaz puantıiçin hesaplanan maliyetin ağı
rlı
k olarak yüzdesini,
g IZ ,S yaz puantı
nda, z bölgesinde üretim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
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g IZ ,W kı
ş puantı
nda, z bölgesinde üretim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
Gi i düğüm noktası
ndaki MW cinsinden maksimum veriş kapasitesini,
ZIRDZ z bölgesinde tüketimden elde edilen TL cinsinden ara geliri,
d IZ ,S yaz puantı
nda, z bölgesinde tüketim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
d IZ ,W kı
ş puantı
nda, z bölgesinde tüketim için hesaplanan TL cinsinden “ham” artan
maliyeti,
Di
i düğüm noktası
ndaki MW cinsinden maksimum alı
ş kapasitesini,
ifade eder.
2.28. Üretim ve tüketim için toplam ara gelirler, tüm bölgelerdeki bölgesel ara gelirlerin
toplanması
yla hesaplanı
r.
Hesaplamada şu formül kullanı
lı
r;

IRG   ZIRGZ
Z

IRD   ZIRDZ
Z

Burada;
IRG üretimden elde edilen TL cinsinden toplam ara geliri,
IRD tüketimden elde edilen TL cinsinden toplam ara geliri,
ifade eder.
Üretim ve Tüketimden Karşı
lanacak Olan Toplam Gelirin Hesaplanması
2.29. Sabit sistem kullanı
m bedellerinden karşı
lanacak olan gelir tavanı
, Elektrik Piyasası
Tarifeler Yönetmeliği, İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkı
nda Tebliğ ve ilgili diğer
mevzuat ile TEİAŞ’ı
n iletim lisansıhükümlerine göre belirlenir. Bu miktar, aşağı
daki formüle
uygun olarak üretim ve tüketim arası
nda paylaştı
rı
lacaktı
r.
1
TRG  RTUOS R 
1 k
k
TRD  RTUOS R 
1 k
k

tüketicilerin _ üstlenmesi _ tercih _ edilen _ ödeme _ yükü _ oraný %
üreticiler in _ üstlenmesi _ tercih _ edilen _ ödeme _ yükü _ oraný %

Burada;
TRG üretimden karşı
lanacak olan TL cinsinden toplam geliri,
TRD tüketimden karşı
lanacak olan TL cinsinden toplam geliri,
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RTUOS R ilgili fiyatlandı
rma yı
lıiçin, sabit sistem kullanı
m bedellerinden karşı
lanacak
olan TL cinsinden gelir tavanı
nı(bağlantıbedelleri hariç),
ifade eder.
Her Bir Fiyatlandı
rma Bölgesi İçin Nihai Üretim ve Tüketim Sabit Sistem Kullanı
m
Tarifelerinin Hesaplanması
2.30. Gelir tavanıve ara gelirler arası
ndaki farkı
n karşı
lanabilmesi amacı
yla, her bir üretim
ve tüketim için MW başı
na ilave ücretler aşağı
daki gibi hesaplanı
r.
gU 

TRG  IRG
 Gi
i

dU 

TRD  IRD
 Di
i

Burada;
gU

üretim ile ilgili TL cinsinden ilave ücreti,

dU tüketim ile ilgili TL cinsinden ilave ücreti,
ifade eder.
2.31. Her bir bölge için sabit sistem kullanı
m tarifeleri, “ham” bölgesel maliyetin ve ilave
ücretin toplanmasıve yaz ve kı
ş puantıiçin hesaplanan tarifelerin kombine edilmesiyle
belirlenir.

g Z  ( g IZ ,W  g U )  (1  S %)  ( g IZ , S  g U )  S %
d Z  (d IZ ,W  dU )  (1  S %)  (d IZ ,S  dU )  S %
Burada;

gZ
d

z bölgesinde MW başı
na üretim sabit sistem kullanı
m tarifesini,

Z

z bölgesinde MW başı
na tüketim sabit sistem kullanı
m tarifesini,
ifade eder.
Değişken Sistem Kullanı
m Tarifesi
2.32. Değişken sistem kullanı
m tarifesi MWh başı
na alı
nmakta olup bölgelere göre değişiklik
göstermemektedir. Değişken sistem kullanı
m tarifelerine esas enerji değerlerinin
belirlenmesine dair ayrı
ntı
lar 4 üncü Bölümde açı
klanmaktadı
r.
2.33. Üretim Değişken Sistem Kullanı
m Tarifesi aşağı
daki gibi hesaplanı
r:
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DSK tü 

DSKGTt
 ÖYEM ut

uinT

Burada;

DSK tü herhangi bir kullanı
cıiçin t fiyatlandı
rma yı
lı
nda uygulanan ve TL/MWh
cinsinden birim üretim değişken sistem kullanı
m tarifesini,
DSKGTt t fiyatlandı
rma yı
lıiçin TL cinsinden üretim değişken sistem kullanı
m gelir
tavanı
nı
,
ÖYEM ut

t fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir önceki yı
lda iletim sistemine bağlıolan u
kullanı
cı
sı
nı
n MWh cinsinden yı
llı
k tespit edilen enerji miktarı
nı
,
ifade eder.
2.34. Tüketim Değişken Sistem Kullanı
m Tarifesi aşağı
daki gibi hesaplanı
r:
DSK tt 

DSKGTt
 ÖYEM ut

uinT

Burada;

DSK tt herhangi bir kullanı
cıiçin t fiyatlandı
rma yı
lı
nda uygulanan ve TL/MWh
cinsinden birim tüketim değişken sistem kullanı
m tarifesini,
DSKGTt t fiyatlandı
rma yı
lıiçin TL cinsinden tüketim değişken sistem kullanı
m gelir
tavanı
nı
,
ÖYEM ut

t fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir önceki yı
lda iletim sistemine bağlıolan u
kullanı
cı
sı
nı
n MWh cinsinden yı
llı
k tespit edilen enerji miktarı
nı
,
ifade eder.
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3.

SİSTEM KULLANIM TARİFESİ FİYATLANDIRMA UYGULAMALARI

Sabit Sistem Kullanı
m Tarifesi Fiyatlandı
rma Uygulamaları
3.1. İletim sistemi kullanı
cı
ları
nı
n ödemekle yükümlü olacağıüretim ve tüketim sabit sistem
kullanı
m bedelleri, her bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nda geçerli olan sabit sistem
kullanı
m tarifesine esas miktar (MW) baz alı
narak belirlenir.
3.2. Sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
, sabit sistem kullanı
m tarifesiyle ilişkili olan ve
sabit sistem kullanı
m bedeline esas miktar için hangi bölgesel tarifenin uygulanacağı
nı
belirleyen coğrafi noktadı
r. Sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktaları
, üretim ya da tüketim
tesisinin iletim sistemine bağlı olduğu trafo merkezine göre belirlenir. Bu esası
n
uygulanması
na ilişkin ayrı
ntı
lar 4 üncü Bölümde verilmiştir. TEİAŞ’ı
n iletim sistemindeki
her bir bağlantınoktasıiçin en az bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktasıolacaktı
r. Sistem
kullanı
m fiyatlandı
rma noktaları
, her bir bağlantınoktası
ndaki her kullanı
cıbaşı
na bir tane
olacak şekilde belirlenecektir. Dolayı
sı
yla, belirli bir trafo merkezinde birden fazla dağı
tı
m
fideri bulunmasıve bunları
n farklıkullanı
cı
ları
n sorumluluğunda olmasıhalinde, bu
merkezde birden fazla sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktasıolacaktı
r.
3.3. Sabit sistem kullanı
m bedellerine esas miktar, 2 nci Bölümde doğrultusunda hesaplanan
bölgesel sabit sistem kullanı
m tarifelerinin uygulanacağıMW miktarı
dı
r. Sabit sistem
kullanı
m tarifelerine esas miktarları
n belirlenmesine dair ayrı
ntı
lar 4 üncü Bölümde
açı
klanmaktadı
r.
3.4. Bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktasıiçin toplam sabit sistem kullanı
m bedelleri şu
şekilde hesaplanmaktadı
r.
D
A
C put
 D put
dZ
A
C Gput  G put
 gZ

Burada;
D
C put

kullanı
cıu’ya, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
ndaki tüketim kapasitesi karşı
lı
ğı
nda uygulanacak TL cinsinden sabit sistem
kullanı
m bedelini,
A
D put

kullanı
cıu’nun, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nda geçerli olacak tüketim sabit sistem kullanı
m tarifelerine esas MW cinsinden
maksimum tüketim kapasite miktarı
nı
,
Z
d p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nı
n yer aldı
ğız bölgesinde tüketim
kapasitesine uygulanacak olan TL/MW cinsinden sabit sistem kullanı
m tarifesini,

C Gput

kullanı
cıu’ya, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
ndaki üretim kapasitesi karşı
lı
ğı
nda uygulanacak TL cinsinden sabit sistem
kullanı
m bedelini,
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A
G put

kullanı
cıu’nun, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nda geçerli olacak üretim sabit sistem kullanı
m tarifelerine esas MW cinsinden
üretim kapasite miktarı
nı
,

g Z p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nı
n yer aldı
ğız bölgesinde üretim
kapasitesine uygulanacak olan TL/MW cinsinden sabit sistem kullanı
m tarifesini,
ifade eder.
3.5. Fiyatlandı
rma yı
lıuygulama dönemi boyunca geçerli olacak üretim ve tüketim için sabit
sistem kullanı
m tarifeleri, söz konusu fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir önceki yı
lı
n son ayı
yayı
mlanacak olan bu Yöntem Bildirimi ile birlikte EPDK tarafı
ndan onaylanı
r. Bu doküman
ile birlikte, kullanı
cı
nı
n her bir fiyatlandı
rma bölgesine düşen sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktaları
nı
n hangileri olduğunu anlaması
na imkan verecek, üretim ve tüketim sabit sistem
kullanı
m fiyatlandı
rma bölgelerinin açı
klandı
ğıdiğer bilgiler de yayı
mlanı
r.
3.6. Yeni bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
, coğrafi konumu itibariyle içinde kaldı
ğı
fiyatlandı
rma bölgesine dahil edilir. Ancak, yeni bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nı
n
fiyatlandı
rma bölgeleri arası
ndaki sı
nı
ra yakı
n ve şebekedeki yeni bir düğüm noktasıile
ilişkili olmasıhalinde, 2 nci Bölümde açı
klanan YMDF yönteminden yararlanarak bir takı
m
ilave etütler yapı
lmasıtercih edilebilir. Bu, TEİAŞ’ı
n şebekedeki yeni düğüm noktası
na
ilişkin marjinal maliyeti hesaplaması
na ve böylelikle yeni sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nı
n hangi fiyatlandı
rma bölgesine dahil edileceğine karar vermesine imkan verecektir.
Yeni sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
, düğüm noktasıbazı
ndaki marjinal maliyetlerin
söz konusu düğüm noktası
nı
n marjinal maliyetine en yakı
n olduğu bölgeye veya mesafe
olarak en yakı
n düğüm noktası
nı
n ait olduğu bölgeye dahil edilecektir. Fiyatlandı
rma yı
lı
içinde fiyatlandı
rma bölgelerinin sı
nı
rlarıdeğiştirilmeyecektir.
3.7. Fiyatlandı
rma bölgesi sı
nı
rları
nı
n, yukarı
da adıgeçen sebep haricinde, her yı
l yeniden
belirlenmesi gerekmeyecektir. Fiyatlandı
rma bölgelerinin sı
nı
rlarıher bir Uygulama Dönemi
öncesinde yeniden belirlenebilmekle birlikte bir önceki uygulama dönemi için belirlenen
fiyatlandı
rma bölgelerinde değişiklik yapı
lmadan uygulamaya devam edilebilir. Uygulama
dönemi öncesinde fiyatlandı
rma bölgelerinin sı
nı
rları
nı
n (tarife bölgeleri) yeniden
belirlenmesi ve değişmesi halinde, tarife bölgelerinin EPDK Kurul Kararıile yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle sistem kullanı
m anlaşmaları
nı
n yenilenmemiş olmasıdurumunda bile
iletim bedellerinin tespit edilmesi açı
sı
ndan yürürlükte olan mevcut sistem kullanı
m
anlaşmaları
nda yer alan alı
ş kapasitesi ve veriş kapasitesi geçerli olacaktı
r.
Değişken Sistem Kullanı
m Tarifesi Fiyatlandı
rma Uygulamaları
3.8. İletim sistemi kullanı
cı
ları
nı
n ödemekle yükümlü olacağıüretim ve tüketim değişken
sistem kullanı
m bedelleri, her bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nda geçerli olan
değişken sistem kullanı
m tarifesine esas miktar (MWh) baz alı
narak belirlenir.
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3.9. Bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktasıiçin toplam değişken sistem kullanı
m
bedelleri aşağı
da belirtildiği şekilde hesaplanmakta olup, değişken sistem kullanı
m
tarifelerine esas miktarları
n belirlenmesine dair ayrı
ntı
lar 4 üncü Bölümde açı
klanmaktadı
r.
D
A
C put
 D put
d
A
C Gput  G put
g

Burada;
D
C put

kullanı
cıu’ya, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nda iletim sisteminden alı
nan enerji (MWh) karşı
lı
ğı
nda uygulanacak TL
cinsinden değişken sistem kullanı
m bedelini,
A
D put

kullanı
cıu’nun, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nda geçerli olacak tüketim değişken sistem kullanı
m tarifelerine esas MWh
cinsinden iletim sisteminden alı
nan enerji miktarı
nı
,
d p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nda tüketime uygulanacak TL/MWh
cinsinden değişken sistem kullanı
m tarifesini,

C Gput

kullanı
cıu’ya, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nda iletim sistemine verdiği enerji (MWh) karşı
lı
ğı
nda uygulanacak TL
cinsinden değişken sistem kullanı
m bedelini,
A
G put

, kullanı
cıu’nun, t fiyatlandı
rma yı
lısüresince p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma
noktası
nda geçerli olacak üretim değişken sistem kullanı
m tarifelerine esas MWh
cinsinden iletim sistemine verdiği enerji miktarı
nı
,

g , p sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
nda üretime uygulanacak TL/MWh
cinsinden değişken sistem kullanı
m tarifesini,
ifade eder.
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4.

SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ

Sabit Sistem Kullanı
m Bedelleri
Sabit Sistem Kullanı
m Bedelleri - Ortak Hükümler
4.1. Sabit sistem kullanı
m bedelleri, yürürlükteki mevzuat uyarı
nca iletim sistemi kullanı
cı
sı
konumunda bulunan aşağı
daki kullanı
cı
lara iletim sistemi kullanı
mıkapsamı
nda yansı
tı
lı
r.

Dağı
tı
m Şirketleri
Dağı
tı
m LisansıSahibi OSB Tüzel Kişileri
Serbest Tüketiciler
Üretim Şirketleri
Yİ Sözleşmeli Üretim Şirketleri
YİD Sözleşmeli Üretim Şirketleri
İHD Sözleşmeli Üretim Şirketleri
Elektrik İhracatıYapan Enterkonneksiyon
Kullanı
cı
ları
Elektrik İthalatıYapan Enterkonneksiyon
Kullanı
cı
ları

Tüketim
●
●
●
●
●
●
●

Üretim
●
●
●
●
●
●

●
●

4.2. Kullanı
cı
nı
n iletim sistemine bağlandı
ğınokta, kullanı
cı
ya uygulanacak sabit sistem
kullanı
m tarife bölgesini belirleyecektir. İletim sistemine doğrudan bağlıkullanı
cı
lar için
sistem kullanı
m fiyatlandı
rması
na esas ölçü noktası
, Elektrik Piyasası
nda Kullanı
lacak
Sayaçlar Hakkı
nda Tebliğ ve ilgili diğer mevzuatta belirtildiği yerde olacaktı
r. Mevzuatta
tanı
mlıher bir satı
şa esas ölçü noktası
nda tesis edilen ve sistem kullanı
m tarifelerine ilişkin
amaçlar doğrultusunda verilerin kaydedilmesinde kullanı
lacak olan sayaçlar ve ölçü
teçhizatı
nı
n özellikleri yürürlükteki mevzuata uygun olmalı
dı
r.
4.3. Elektrik Piyasası
nda Kullanı
lacak Sayaçlar Hakkı
nda Tebliğ’de belirtilen tanı
mlıölçü
noktaları
yla alı
ş/veriş kapasitelerinin tespit edilememesi veya kullanı
cı
nı
n bir bağlantı
noktası
ndaki alı
ş/veriş kapasitelerinin birden fazla ölçüm noktası
ndan tespit edilmesinin söz
konusu olduğu durumlarda TEİAŞ’ı
n belirleyeceği ölçü yeri ve ölçü yöntemlerine göre tespit
edilen alı
ş/veriş kapasiteleri ölçüme esas alı
nı
r.
4.4. Kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m fiyatlandı
rması
na esas ölçümler ölçü noktası
nda bulunan,
mevzuata uygun sayaçlardan TEİAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) aracı
lı
ğı
yla
yapı
lı
r.
4.5. Kullanı
cı
nı
n bir bağlantınoktası
ndaki alı
ş/veriş kapasitelerinin birden fazla ölçü
noktası
ndan tespit edilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, kullanı
cı
ları
n bağlantı
noktası
ndaki alı
ş/veriş kapasitelerinin eşzamanlıölçüm değerinin alı
nmasıesas olup bu
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değerler TEİAŞ OSOS aracı
lı
ğıile elde edilecektir. Kullanı
cı
nı
n aylı
k güç değerleri, söz
konusu ölçü sistemi devreye alı
nı
p TEİAŞ OSOS’una dâhil edildiği ayıtakip eden aydan
itibaren TEİAŞ OSOS üzerinden elde edilecektir. OSOS devreye alı
nana kadar veya OSOS
aracı
lı
ğı
yla ölçümlerin tespit edilememesi durumunda, ölçümler yerel okuma işlemi ile
alı
nacaktı
r.
4.6. Kullanı
cı
lar, t fiyatlandı
rma yı
lıboyunca, o yı
l için onaylanan yı
llı
k tüketim ve/veya
üretim sabit sistem kullanı
m tarifelerine ve ilgili hükümlere göre belirlenen süre için
hesaplanan bedellere ilişkin aylı
k dönemler halinde ödemeler yaparlar. Aylı
k dönemler için
geçerli olacak sabit sistem kullanı
m tarifeleri, yı
llı
k sabit sistem kullanı
m tarifelerinin 12’de
biri, günlük dönemler için geçerli olacak sabit kullanı
m tarifeleri ise yı
llı
k sabit sistem
kullanı
m tarifelerinin 365’te biri olarak tespit edilir.
4.7. Sabit sistem kullanı
m bedeli ilk kez, tüketim yönlü iletim sistemi kullanı
mıiçin iletim
sisteminin ilk defa kullanı
ldı
ğıtarih esas alı
narak, iletim sisteminin üretim yönlü olarak
kullanı
mıiçin ise iletim sisteminin ilk defa kullanı
ldı
ğıtarih ve ünite geçici kabulleri göz
önüne alı
narak belirlenir. Sabit sistem kullanı
m bedeli ilk kez yansı
tı
lı
rken 4.26 ncımadde
uyarı
nca işlem tesis edilir.
4.8. Sistem kullanı
m anlaşmalarıbulunan mevcut kullanı
cı
ları
n revize sistem kullanı
m
anlaşmalarıiletim bedellerinin yansı
tı
lmasıaçı
sı
ndan anlaşmanı
n yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle geçerli olacak, enterkonneksiyon kullanı
m anlaşmalarıise anlaşmanı
n ilgili
hükümleri doğrultusunda geçerli olacaktı
r.
4.9. Sistem kullanı
m anlaşmasıbulunan kullanı
cı
lar için, Elektrik PiyasasıYan Hizmetler
Yönetmeliği uyarı
nca senkron kompanzasyon kapsamı
nda Reaktif Güç Desteği Senkron
Kompanzasyon Anlaşmasıimzalamı
ş kullanı
cı
lar da dahil olmak üzere, iletim bedelleri tespit
edilirken yürürlükte olan sistem kullanı
m anlaşması
nda yer alan kapasite değeri veya
değerleri esas alı
nı
r. Elektrik PiyasasıYan Hizmetler Yönetmeliği uyarı
nca senkron
kompanzasyon kapsamı
nda Reaktif Güç Desteği Senkron Kompanzasyon Anlaşması
imzalamı
ş kullanı
cı
lardan hizmetin alı
ndı
ğıaylarda, iletim bedelinin hesaplanmasısı
rası
nda
senkron kompansatör çalı
şı
lmasınedeniyle ulaşı
lacak alı
ş kapasitesi dikkate alı
nı
r, hizmetin
alı
nmadı
ğıdiğer aylarda ise senkron kompansatör çalı
şma olmamasınedeniyle sadece iç
ihtiyaçlarınedeniyle ulaşacağıalı
ş kapasitesi dikkate alı
nı
r.
Senkron kompansatör hizmeti satı
n alı
nan iletim sistemi kullanı
cı
larıile imzalanan sistem
kullanı
m anlaşmalarıdoğrultusunda kullanı
cı
lara iletim bedellerinin yansı
tı
lmasısı
rası
nda,
sistem kullanı
m anlaşması
nda yer alan değer esas alı
nı
r. Takip eden aylarda da bu işlem aylı
k
olarak tekrarlanı
r. Kullanı
cı
nı
n ölçülen aylı
k gücünün (MW), sistem kullanı
m anlaşması
nda
belirtilen alı
ş kapasitesinden fazla olmasıhalinde, aylı
k cezai işlem uygulanı
r, güç aşı
mı
olmayan aylar için herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.
4.10. Sistem kullanı
m anlaşması
nı
n yapı
lmamı
ş olmasıhalinde iletim bedelleri tespit
edilirken, t fiyatlandı
rma yı
lı
nı
n ilk ayı
nda, bir önceki takvim yı
lı
nda ölçülen en yüksek
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ölçüm değeri ile t fiyatlandı
rma yı
lı
nı
n ilk ayı
nı
n ölçüm değeri karşı
laştı
rı
larak yüksek olan
güç değeri (MW) esas alı
nı
r. t fiyatlandı
rma yı
lıiçinde ise, aylı
k ölçüm değerleri bir önceki
ayı
n iletim bedellerine esas maksimum enerji alı
ş/veriş kapasitesi ile karşı
laştı
rı
larak yüksek
olan değer (MW) üzerinden sabit sistem kullanı
m bedeli hesaplanı
r. Elektrik PiyasasıYan
Hizmetler Yönetmeliği uyarı
nca senkron kompanzasyon kapsamı
nda Reaktif Güç Desteği
Senkron Kompanzasyon Anlaşmasıimzalamı
ş kullanı
cı
lardan hizmetin alı
ndı
ğıaylarda,
iletim bedelinin hesaplanmasısı
rası
nda senkron kompansatör çalı
şı
lmasınedeniyle ulaşı
lacak
alı
ş kapasitesi dikkate alı
nı
r, hizmetin alı
nmadı
ğıdiğer aylarda ise senkron kompansatör
çalı
şma olmamasınedeniyle sadece iç ihtiyaçlarınedeniyle ulaşacağıalı
ş kapasitesi dikkate
alı
nı
r.
Senkron kompansatör hizmeti alı
nması
na karşı
n, söz konusu kullanı
cıile sistem kullanı
m
anlaşmasıimzalanmamı
ş olmasıhalinde ise kullanı
cı
ya, senkron kompansatör hizmeti satı
n
alı
nan aylar hariç tutularak, sistem kullanı
m anlaşmasıolmayan kullanı
cı
lara uygulanan
yöntem dikkate alı
narak aylı
k iletim bedelleri düzenlenir.
4.11. Kullanı
cı
nı
n sabit sistem kullanı
m bedelleri, kullanı
cı
nı
n TEİAŞ ile imzalanan sistem
kullanı
m anlaşması
nda belirtilen tahsis edilen alı
ş ve/veya veriş kapasiteleri esas alı
narak
hesaplanı
r. Kullanı
cı
ları
n ölçüm dönemleri sı
rası
nda alı
nan veya verilen enerjiye ilişkin
ölçülen güç değerlerinin, sistem kullanı
m anlaşması
ndaki alı
ş ve/veya veriş kapasitesini
aşmasıhalinde, aşan kı
sı
m dikkate alı
narak sistem kullanı
m anlaşması
nda yer alan cezai
müeyyideler uygulanı
r.
4.12. Kullanı
cı
nı
n mevcut anlaşması
nırevize etmek üzere başvuruda bulunması
na karşı
n,
sistem kı
stınedeniyle kullanı
cıtalebinin uygun bulunmamasıveya ilave şebeke yatı
rı
mı
nı
n
gerektiğinin tespit edilmesi nedenleriyle sistem kullanı
m anlaşması
nı
n revize edilmemesi
halinde, aşan kı
smı
n en yüksek değeri dikkate alı
narak sistem kullanı
m anlaşması
nda yer alan
cezai müeyyideler uygulanı
r.
4.13. Bir kullanı
cı
ya bir bağlantınoktası
nda tahsis edilen kapasitenin t fiyatlandı
rma yı
lı
içinde artı
rı
labilmesi için, sistem kullanı
m anlaşması
nı
n Elektrik Şebeke Yönetmeliği,
Elektrik PiyasasıBağlantıve Sistem Kullanı
m Yönetmeliği ve sistem kullanı
m anlaşması
nı
n
ilgili maddeleri çerçevesinde yenilenmesi gerekir.
4.14. Güç düşüm taleplerine ilişkin yapı
lan başvurular Elektrik PiyasasıBağlantıve Sistem
Kullanı
m Yönetmeliği ile sistem kullanı
m anlaşması
nı
n ilgili maddeleri çerçevesinde
değerlendirilir.
4.15. t fiyatlandı
rma yı
lıiçinde bağlantınoktası
nda herhangi bir değişiklik olmadan (aynı
bara ve fider/fiderler) kullanı
cı
ya ait tesisin devri ile TEİAŞ’a muhatap tüzel kişinin
değişmesi durumunda, yeni kullanı
cıTEİAŞ ile sistem kullanı
m anlaşmasıimzalayı
ncaya
kadar, eski kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m anlaşması
nda yer alan yükümlülüklerini yerine
getirmekten sorumludur. Sistem kullanı
m anlaşması
nı
n bulunmamasıhalinde gerekli lisans
tadilatı
nı
n EPDK tarafı
ndan yapı
lması
, yeni kullanı
cı
nı
n söz konusu tesis için lisansı
nıalması
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ya da serbest tüketici niteliğini haiz olmasıdurumunda, yeni kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m
anlaşmasıimzalamı
ş olmasıkoşulu aranmaksı
zı
n söz konusu tesise ilişkin sabit sistem
kullanı
m bedeline ait yükümlülükler yeni kullanı
cıtarafı
ndan yerine getirilir. Yeni duruma
ilişkin sistem kullanı
m anlaşması
nı
n mevcut sistem kullanı
m anlaşması
na göre güç düşüm
talebi içermesi halinde, 4.14 üncü madde uyarı
nca işlem tesis edilir.
4.16. t fiyatlandı
rma yı
lıiçinde, kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m anlaşması
na esas tesislerde
bağlıbulunan üretim veya tüketim birimlerinden bir kı
smı
nı
n ayrı
larak aynıbağlantı
noktası
nda yeni bir kullanı
cısı
fatı
yla bağlantıgerçekleştirmesi ve bu bağlantı
sı
na ilişkin
TEİAŞ ile bir sistem kullanı
m anlaşmasıimzalamasıhalinde, imzalanacak bu anlaşmaya esas
alı
ş ve/veya veriş kapasiteleri ile mevcut kullanı
cı
yla TEİAŞ arası
nda imzalanmı
ş olan
mevcut sistem kullanı
m anlaşması
nı
n revizesinde yer alacak alı
ş ve/veya veriş kapasiteleri
toplamları
nı
n, mevcut sistem kullanı
m anlaşması
nda yer alan alı
ş ve/veya veriş
kapasitelerinden az olmamasıkaydı
yla, mevcut kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m anlaşması
nıgüç
düşümüne ilişkin revize etme talebi uygun bulunur ve 4.14 üncü madde hükümleri
uygulanmaz. Mevcut kullanı
cı
yla güç düşümü talebine istinaden imzalanacak sistem kullanı
m
anlaşmasıve yeni kullanı
cı
yla imzalanacak müstakil sistem kullanı
m anlaşması
nı
n eşzamanlı
olarak imzalanmasıve eşzamanlıolarak yürürlüğe girmesi esastı
r. Ancak, yeni kullanı
cı
nı
n
TEİAŞ ile sistem kullanı
m anlaşması
nıimzalamı
ş olması
na rağmen, mevcut kullanı
cı
nı
n
sistem kullanı
m anlaşması
nıyeni duruma göre revize etmemiş olmasıhalinde, mevcut
kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m anlaşmasırevize edilene kadar yürürlükteki sistem kullanı
m
anlaşması
na göre işlemlere devam edilir. Mevcut kullanı
cı
nı
n bu maddede belirtilen koşulları
sağlamasıkaydı
yla güç düşümü talep etmesi halinde talebi işleme alı
nı
r ve 4.14 üncü madde
hükümleri uygulanmaz.
Sabit Sistem Kullanı
m Bedelleri - Tüketim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler
4.17. Yük aktarma işlemleri iki ayrıkategoride değerlendirilecektir. TEİAŞ’a ait yeni bir
trafo merkezinin devreye girmesi nedeniyle mevcut trafo merkezinden veya merkezlerinden
yeni trafo merkezine yüklerin aktarı
lması
, TEİAŞ’a ait mevcut bir trafo merkezinin tevsiata
girmesi nedeniyle bu merkezin yüklerinin mevcut diğer trafo merkezlerine aktarı
lması
,
mevcut trafo merkezleri arası
nda işletme ihtiyaçlarıdoğrultusunda kalı
cıolarak yüklerin bir
trafo merkezinden diğerine aktarı
lmasıhalinde gerçekleşen yük aktarı
mlarıkalı
cıyük
aktarma olarak değerlendirilecek olup bunun dı
şı
ndaki tüm yük aktarı
mlarıgeçici yük
aktarma olarak değerlendirilecektir. Yük aktarı
mıile ortaya çı
kan fiili durum ile sistem
kullanı
m anlaşmaları
nı
n uyumlu olmasıve oluşan yeni duruma göre sistem kullanı
m
anlaşmaları
nırevize etmek kullanı
cı
nı
n sorumluluğundadı
r. Aksi takdirde, mevcut sistem
kullanı
m anlaşmalarıdikkate alı
nacaktı
r.
4.18. TEİAŞ trafo merkezi OG baraları
na bağlıbulunan ve farklıbaralarıkullanmakta olan
farklıiletim sistemi kullanı
cı
ları
nı
n bulunmasıhalinde aynıtrafo merkezindeki farklı
kullanı
cı
lara ait baralar arası
nda bakı
m, arı
za, yenileme, tevsiat ve benzeri nedenlerle yük
aktarmaları yapı
lması halinde durum ilgili kullanı
cı
lar ve TEİAŞ tarafı
ndan Yük
Aktarmaları
nda Sistem Kullanı
m Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kı
lavuzu
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doğrultusunda ilgili tutanakla tespit edilecek ve yük alan baralardaki yük aktarı
mısüresince
gerçekleşen güç artı
şısistem kullanı
m anlaşması
nı
n ilgili cezai hükümleri kapsamı
nda güç
aşı
mıolarak değerlendirilmeyecektir.
4.19. TEİAŞ trafo merkezinde, iletim hatları
nda ve tesislerinde enerji kesimini gerektirecek
bakı
m, arı
za ve diğer nedenlerle yapı
lacak çalı
şmalar için TEİAŞ’ı
n talebiyle trafo merkezleri
arası
nda yapı
lan yük aktarmaları
nı
n Yük Aktarmaları
nda Sistem Kullanı
m Bedellerinin
Tespitine Yönelik Uygulama Kı
lavuzu doğrultusunda ilgili tutanak ile tespit edilmesi halinde,
yük aktarmasıyapı
lan merkezdeki yük aktarı
mısüresince gerçekleşen güç artı
şısistem
kullanı
m anlaşması
nı
n ilgili cezai hükümleri kapsamı
nda güç aşı
mı olarak
değerlendirilmeyecektir.
4.20. TEİAŞ trafo merkezi ile dağı
tı
m merkezi arası
ndaki enerji nakil hattı
nda enerji kesimini
gerektirecek arı
za giderme, bakı
m-onarı
m, yeni tesis çalı
şmalarıve diğer nedenlerle geçici bir
dönem için yapı
lacak çalı
şmalar için ilgili kullanı
cı
nı
n başvurusu üzerine yapı
lan yük
aktarmaları
nı
n TEİAŞ ile ilgili kullanı
cıtarafı
ndan Yük Aktarmaları
nda Sistem Kullanı
m
Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kı
lavuzu doğrultusunda ilgili tutanak ile tespit
edilmesi halinde, bu süre için yükün aktarı
ldı
ğımerkezdeki/merkezlerdeki yük aktarı
mı
süresince gerçekleşen güç artı
şısistem kullanı
m anlaşması
nı
n ilgili cezai hükümleri
kapsamı
nda güç aşı
mıolarak değerlendirilmeyecektir.
4.21. TEİAŞ trafo merkezinin tevsiata girmesi sonucu kı
smi veya tümüyle servis harici
olmasınedeniyle trafo merkezinin yüklerinin başka trafo merkezlerine aktarı
lacak olması
halinde, söz konusu trafo merkezi ve yükün aktarı
lacağımerkezler için mevcut sistem
kullanı
m anlaşmalarısöz konusu merkezin fiili olarak servis harici olması
ndan önce revize
edilecektir. Yükün aktarı
lacağımerkezlerin aktarı
lacak kapasite miktarı
nıkarşı
layamaması
durumunda yapı
lacak sistem kullanı
m anlaşmalarırevize işlemlerinde, mevcut anlaşmalarda
yer alan alı
ş kapasitelerinin düşürülmesine izin verilecektir. Tevsiata giren trafo merkezinin
ve yükün aktarı
lacağımerkezlerin dağı
tı
m şirketi kullanı
mı
nda olmasıhalinde, tevsiata giren
merkez için Yük Aktarmaları
nda Sistem Kullanı
m Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama
Kı
lavuzu doğrultusunda ilgili tutanak düzenlenecek ve bu trafo merkezinin yüklerinin
dağı
tı
ldı
ğıtrafo merkezlerine ait revize sistem kullanı
m anlaşmaları
ndaki değerler dikkate
alı
nacaktı
r. Tevsiat çalı
şmaları
nı
n tamamlanması
ndan sonra ve geçici kabul yapı
lması
ndan
önce yeni duruma göre söz konusu merkezlere ait anlaşmalar revize edilebilecektir.
Tevsiata giren trafo merkezi ve yükün aktarı
lacağımerkezler için sistem kullanı
m
anlaşmaları
nı
n bulunmamasıhalinde, tevsiatı
n fiili olarak başladı
ğıgün itibariyle, tevsiata
giren merkez için Yük Aktarmaları
nda Sistem Kullanı
m Bedellerinin Tespitine Yönelik
Uygulama Kı
lavuzu doğrultusunda ilgili tutanak düzenlenecek ve bu trafo merkezinin
yüklerinin dağı
tı
ldı
ğıtrafo merkezlerinin güç ölçümleri artı
şlarla birlikte alı
ş kapasitesi olarak
dikkate alı
nacaktı
r. Tevsiat çalı
şmaları
nı
n tamamlanması
ndan sonra merkezin geçici
kabulünün yapı
larak işletmeye alı
ndı
ğıtarihten itibaren yükün dağı
tı
ldı
ğıve tevsiata giren
trafo merkezlerinin alı
ş kapasiteleri aylı
k ölçüm sonucunda yeniden tespit edilecektir.
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4.22. Yeni bir trafo merkezi veya mevcut bir trafo merkezine yeni trafo tesis edilmesi halinde
yeni tesis edilen trafo merkezi/trafo işletmeye girmeden önce ilgili kullanı
cıile sistem
kullanı
m anlaşmasıimzalanı
r. Yeni tesis edilen bir trafo merkezinin/trafonun işletmeye
girmesiyle birlikte yeni trafo merkezine mevcut trafo merkezlerinden fider (yük) aktarı
lacak
olmasıhalinde, ilgili tüm trafo merkezleri için mevcut sistem kullanı
m anlaşmalarırevize
edilir. Bu nedenle yapı
lacak sistem kullanı
m anlaşmaları
nı
n revize işlemlerinde, mevcut
anlaşmalarda yer alan alı
ş kapasitelerinin düşürülmesine, yük aktarı
lan trafo merkezine ait
revize sistem kullanı
m anlaşması
ndaki ve yeni trafo merkezine ait sistem kullanı
m
anlaşması
ndaki alı
ş kapasiteleri değerlerinin toplamı
nı
n, yük aktarı
lan trafo merkezine ait
önceki sistem kullanı
m anlaşması
ndaki güç değerinden az olmaması kaydı
yla izin
verilecektir. Yeni bir trafo merkezinin/trafonun devreye alı
nmasınedeniyle, mevcut sistem
kullanı
m anlaşması
nı
n revize edilerek yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut sistem kullanı
m
anlaşmasıiletim bedellerinin tespiti açı
sı
ndan yürürlükte olacaktı
r.
Söz konusu trafo merkezleri için ilgili kullanı
cı
yla sistem kullanı
m anlaşmaları
nı
n
bulunmamasıhalinde, yeni trafo merkezi ve yük aktaracak olan mevcut trafo merkezleri için
yansı
tı
lacak olan iletim bedellerinde yeni trafo merkezinin geçici kabulünün yapı
ldı
ğıgün
yeni trafo merkezinden ve bu merkeze yük aktaran merkezlerden alı
nacak ölçümler iletim
bedellerinin tespitine esas alı
ş kapasitesi olarak alı
nı
r. Yeni trafo merkezinin devreye girmesi
nedeniyle düzenlenecek yük aktarma tutanaklarıen geç yük aktarı
mı
nı
n gerçekleştiği aya ait
ölçümlerle birlikte gönderilecektir.
4.23. İletim sisteminde mevcut mobil trafo merkezlerinin iletim sisteminin ihtiyaçları
doğrultusunda TEİAŞ’ı
n inisiyatifiyle iletim sisteminin başka bir noktası
na taşı
narak devreye
alı
nmasıhalinde, mobil trafo merkezinin taşı
nmak üzere devre dı
şıbı
rakı
ldı
ğıgün itibariyle
mevcut sistem kullanı
m anlaşması
nı
n geçerliliği sonlandı
rı
lı
r ve yürürlükten kalktı
ğıtarih
itibariyle iletim bedellerinin yansı
tı
lmasıdurdurulur.
4.24. Dağı
tı
m şirketlerinin veya dağı
tı
m lisansısahibi OSB tüzel kişilerinin kullanı
mı
nda
olan barada bir ya da birden fazla müstakil ve/veya gömülü üretim tesisinin bağlıolduğu fider
bulunmasıhalinde, dağı
tı
m şirketinin alı
ş ve veriş kapasitesi tespit edilirken bara bir düğüm
noktasıkabul edilir. Baraya giren ve baradan çı
kan enerjinin eşit olmasıilkesinden hareketle
maksimum alı
ş ve veriş kapasiteleri tespit edilir.
Tüketime esas kapasitenin tespit edilmesi aşaması
nda, baraya enerji girişini ölçen trafonun
OG tarafı
ndaki sayacı
n tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n üretim
değerleri toplanı
r, bu toplamdan baradan enerji çı
kı
şı
nıölçen trafonun OG tarafı
ndaki sayacı
n
üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n tüketim değerleri çı
karı
lı
r, bu işlem
ile ulaşı
lan sonucun negatif olmasıhalinde bu değer sı
fı
r kabul edilir, pozitif olmasıhalinde
ise bulunan bu tüketim verisi ile ilgili tüzel kişi kullanı
mı
nda olan fiderlerdeki sayaçları
n
tüketim verileri toplanarak ilgili tüzel kişinin tüketime esas kapasite (MW) değeri hesaplanı
r.
Bu işlem eş zamanlıolarak her 15 dakikalı
k ölçümler için uygulanı
r.
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Tüketime Esas Kapasite = Maks{(Trafonun OG tarafı
ndaki Sayacı
n Tüketim Verisi + İletim
Sistemi Kullanı
cı
ları
n Üretim Verisi – İletim Sistemi Kullanı
cı
ları
n Tüketim Verisi – Trafonun
OG tarafı
ndaki Sayacı
n Üretim Verisi), 0} + Dağı
tı
m Şirketiyle AnlaşmalıKullanı
cı
nı
n
Tüketim Verisi
Üretime esas kapasitenin tespit edilmesi aşaması
nda, baradan enerji çı
kı
şı
nıölçen trafonun
OG tarafı
ndaki sayacı
n üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n tüketim
değerleri toplanı
r, bu toplamdan baraya enerji girişini ölçen trafonun OG tarafı
ndaki sayacı
n
tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n üretim değerleri çı
karı
lı
r, bu işlem
ile ulaşı
lan sonucun negatif olmasıhalinde bu değer sı
fı
r kabul edilir, pozitif olmasıhalinde
ise bulunan bu üretim verisi ile ilgili tüzel kişi kullanı
mı
nda olan fiderlerdeki sayaçları
n
üretim verileri toplanarak ilgili tüzel kişinin üretime esas kapasite (MW) değeri hesaplanı
r.
Bu işlem eş zamanlıolarak her 15 dakikalı
k ölçümler için uygulanı
r.
Üretime Esas Kapasite = Maks{(Trafonun OG tarafı
ndaki Sayacı
n Üretim Verisi + İletim
Sistemi Kullanı
cı
ları
n Tüketim Verisi – İletim Sistemi Kullanı
cı
ları
n Üretim Verisi – Trafonun
OG tarafı
ndaki Sayacı
n Tüketim Verisi), 0} + Dağı
tı
m Şirketiyle AnlaşmalıKullanı
cı
nı
n
Üretim Verisi
Bu maddede belirtilen uygulama, elektrik dağı
tı
m şirketlerinin ve dağı
tı
m lisansısahibi OSB
tüzel kişilerinin sistem kullanı
m anlaşmaları
nırevize etmeleriyle birlikte uygulanı
r.
Sabit Sistem Kullanı
m Bedelleri - Üretim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler
4.25. Üreticilerle, lisansları
nda yer alan kurulu güç değeri üzerinden sistem kullanı
m
anlaşmasıyapı
lı
r.
Otoprodüktör lisansıkapsamı
nda TEİAŞ ile sistem kullanı
m anlaşmasıbulunan ancak 6446
sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu ile resen üretim lisansıverilmiş olan kullanı
cı
ları
n mevcut
anlaşmaları
ndaki haklarıkorunarak TEİAŞ ile sistem kullanı
m anlaşmasıyapı
lı
r.
Sistem kullanı
m anlaşmasıyapı
lana kadar, aylı
k en yüksek ölçüm değeri ile lisans
başvurusundaki kurulu gücü, henüz lisans başvurusunda bulunulmamı
ş olmasıhalinde ise
geçici kabul veya devir tutanağı
nda belirtilen santral kurulu gücü (MW) ve bir önceki aya ait
faturaya esas veriş kapasitesi karşı
laştı
rı
larak yüksek olan değer (MW) esas alı
narak sabit
sistem kullanı
m bedeli belirlenir.
Üretim tesislerindeki kurulu güç düşümlerine ilişkin gerekli lisans tadilatı
nı
n EPDK
tarafı
ndan yapı
lması
nımüteakip sistem kullanı
m anlaşması
nı
n revize edilmesi 4.14 üncü
maddenin istisnası
nıoluşturur.
4.26. TEİAŞ’ı
n onayıile Elektrik PiyasasıYan Hizmetler Yönetmeliği kapsamı
nda yapı
lan
testler ile geçici kabul testleri süresince gerçekleşen ölçüm değerleri göz ardıedilerek ilgili
döneme ait alı
ş ve/veya veriş kapasiteleri (MW) belirlenir.
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Sabit Sistem Kullanı
m Bedelleri - Enterkonneksiyon Kullanı
mı
na İlişkin Özel
Hükümler
4.27. TEİAŞ’ı
n iletim sistemi vası
tası
yla elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
enterkonneksiyon kullanı
cı
ları
, senkron paralel işletilen ve senkron paralel işletilmeyen
bağlantı
lar üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden kullanı
cı
lar olmak üzere, iki ayrı
sı
nı
fta değerlendirilir.
4.28. Senkron paralel işletilen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri iletim sistemi sabit sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde
Elektrik Piyasasıİthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili ihale kuralları
, enterkonneksiyon
kullanı
m anlaşmasıve diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alı
nı
r.
4.29. Senkron paralel işletilmeyen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri sabit sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde
enterkonneksiyon kullanı
m anlaşmasıyapı
lana kadar, enerji satı
ş anlaşması
nda veya anlaşma,
protokol, mutabakat zaptıvb. ulusal veya uluslararasımetinlerde belirtilen kapasite
değerlerinden en yükseği, enterkonneksiyon kullanı
m anlaşmasıyapı
ldı
ktan sonra ise
anlaşması
nda belirtilen tahsis edilmiş kapasite alı
ş/veriş kapasitesi (MW) olarak esas alı
nı
r.
Senkron paralel işletilmeyen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
enterkonneksiyon kullanı
cı
ları
nı
n sistem kullanı
m bedellerini ödeme yükümlülüğü
enterkonneksiyon kullanı
m anlaşması
nı
n yürürlükte olduğu dönemlerle sı
nı
rlı
dı
r.
4.30. Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden uluslararası anlaşmalarla akde
bağlanmı
ş mübadele kapsamı
nda elektrik enerjisi alı
ş-verişi yapan kullanı
cı
ları
n iletim
sistemi sistem kullanı
m bedelleri, ihracat faaliyetinin gerçekleştiği aylar için tüketim tarifesi,
ithalat faaliyetinin gerçekleştiği aylar için üretim tarifesi, mübadele kapsamı
nda her iki
faaliyetin birden gerçekleştiği aylar için ise ithal edilen güç değerinin yüksek olmasıhalinde
üretim tarifesi, ihraç edilen enerjinin güç değerinin yüksek olmasıhalinde ise tüketim tarifesi
kullanı
larak belirlenecektir. Mübadele kapsamı
nda yapı
lan ithalat ve/veya ihracat
faaliyetlerinin söz konusu olmasıdurumunda, ölçülen güç değerleri, aylı
k iletim sistemi sabit
sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesine esas güç (MW) olarak alı
nacaktı
r. İthalat ve/veya
ihracat faaliyeti ile ilgili iletim sistemi sistem kullanı
m ödeme yükümlülüğü faaliyetin
gerçekleştiği aylı
k dönemlerle sı
nı
rlı
dı
r.
Değişken Sistem Kullanı
m Bedelleri
Değişken Sistem Kullanı
m Bedelleri - Ortak Hükümler
4.31. Değişken sistem kullanı
m bedelleri, yürürlükteki mevzuat uyarı
nca iletim sistemi
kullanı
cı
sıkonumunda bulunan aşağı
daki kullanı
cı
lara iletim sistemi kullanı
mıkapsamı
nda
yansı
tı
lı
r.
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Dağı
tı
m Şirketleri
Dağı
tı
m LisansıSahibi OSB Tüzel Kişileri
Serbest Tüketiciler
Üretim Şirketleri
Yİ Sözleşmeli Üretim Şirketleri
YİD Sözleşmeli Üretim Şirketleri
İHD Sözleşmeli Üretim Şirketleri
Elektrik İhracatıYapan Enterkonneksiyon
Kullanı
cı
ları
Elektrik İthalatıYapan Enterkonneksiyon
Kullanı
cı
ları

Tüketim
●
●
●
●
●
●
●

Üretim
●
●
●
●
●
●

●
●

4.32. İletim sistemine doğrudan bağlıkullanı
cı
lar için sistem kullanı
m fiyatlandı
rması
na esas
ölçü noktası
, Elektrik Piyasası
nda Kullanı
lacak Sayaçlar Hakkı
nda Tebliğ ve ilgili diğer
mevzuatta belirtildiği yerde olacaktı
r. Mevzuatta tanı
mlıher bir satı
şa esas ölçü noktası
nda
tesis edilen ve sistem kullanı
m tarifelerine ilişkin amaçlar doğrultusunda verilerin
kaydedilmesinde kullanı
lacak olan sayaçlar ve ölçü teçhizatı
nı
n özellikleri yürürlükteki
mevzuata uygun olmalı
dı
r.
4.33. Kullanı
cı
nı
n sistem kullanı
m fiyatlandı
rması
na esas ölçümler ölçü noktası
nda bulunan
mevzuata uygun sayaçlardan TEİAŞ OSOS aracı
lı
ğı
yla yapı
lı
r.
4.34. Kullanı
cı
nı
n elektrik enerjisi ölçümleri, söz konusu ölçü sistemi devreye alı
nı
p TEİAŞ
OSOS’una dahil edildiğinde TEİAŞ OSOS üzerinden elde edilecektir. OSOS devreye alı
nana
kadar veya OSOS aracı
lı
ğı
yla ölçümlerin tespit edilememesi durumunda, ölçümler yerel
okuma işlemi ile alı
nacaktı
r.
4.35. Kullanı
cı
lar, t fiyatlandı
rma yı
lıboyunca, o yı
l için MWh başı
na onaylanan tüketim
ve/veya üretim değişken sistem kullanı
m tarifeleri ile ölçümlerine göre hesaplanan bedellere
ilişkin ödeme yaparlar.
4.36. Üretime ve tüketime esas değişken sistem kullanı
m bedelleri ilk kez sayaç verileri temel
alı
narak iletim sisteminin fiili olarak kullanı
ldı
ğıtarih itibariyle ve varsa deneme üretimleri
hariç tutularak yansı
tı
lı
r.
Değişken Sistem Kullanı
m Bedelleri - Tüketim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler
4.37. Tüketicilerin ödeyecekleri değişken sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde
ölçülen elektrik enerjisi miktarıdikkate alı
nı
r. Ancak, dağı
tı
m şirketlerinin veya dağı
tı
m
lisansısahibi OSB tüzel kişilerinin kullanı
mı
nda olan barada bir ya da birden fazla müstakil
ve/veya gömülü üretim tesisinin bağlıolduğu fider bulunmasıhalinde, dağı
tı
m şirketinin alı
ş
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ve veriş enerji miktarıtespit edilirken bara bir düğüm noktasıkabul edilir. Baraya giren ve
baradan çı
kan enerjinin eşit olmasıilkesinden hareketle maksimum alı
ş ve veriş enerji
miktarlarıtespit edilir.
Tüketime esas enerji miktarı
nı
n tespit edilmesi aşaması
nda, baraya enerji girişini ölçen
trafonun OG tarafı
ndaki sayacı
n tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n
üretim değerleri toplanı
r, bu toplamdan baradan enerji çı
kı
şı
nıölçen trafonun OG tarafı
ndaki
sayacı
n üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n tüketim değerleri çı
karı
lı
r, bu
işlem ile ulaşı
lan sonucun negatif olmasıhalinde bu değer sı
fı
r kabul edilir, pozitif olması
halinde ise bulunan bu tüketim verisi ile ilgili tüzel kişi kullanı
mı
nda olan fiderlerdeki
sayaçları
n tüketim verileri toplanarak, ilgili tüzel kişinin tüketime esas enerji (MWh) değeri
hesaplanı
r. Bu işlem eş zamanlıolarak her 15 dakikalı
k ölçümler için uygulanı
r.
Tüketime Esas Enerji = Maks{(Trafonun OG tarafı
ndaki Sayacı
n Tüketim Verisi + İletim
Sistemi Kullanı
cı
ları
n Üretim Verisi – İletim Sistemi Kullanı
cı
ları
n Tüketim Verisi – Trafonun
OG tarafı
ndaki Sayacı
n Üretim Verisi), 0} + Dağı
tı
m Şirketiyle AnlaşmalıKullanı
cı
nı
n
Tüketim Verisi
Üretime esas enerji miktarı
nı
n tespit edilmesi aşaması
nda, baradan enerji çı
kı
şı
nıölçen
trafonun OG tarafı
ndaki sayacı
n üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n
tüketim değerleri toplanı
r, bu toplamdan baraya enerji girişini ölçen trafonun OG tarafı
ndaki
sayacı
n tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n üretim değerleri çı
karı
lı
r, bu
işlem ile ulaşı
lan sonucun negatif olmasıhalinde bu değer sı
fı
r kabul edilir, pozitif olması
halinde ise bulunan bu üretim verisi ile ilgili tüzel kişi kullanı
mı
nda olan fiderlerdeki
sayaçları
n üretim verileri toplanarak, ilgili tüzel kişinin üretime esas enerji (MWh) değeri
hesaplanı
r. Bu işlem eş zamanlıolarak her 15 dakikalı
k ölçümler için uygulanı
r.
Üretime Esas Enerji = Maks{(Trafonun OG tarafı
ndaki Sayacı
n Üretim Verisi + İletim
Sistemi Kullanı
cı
ları
n Tüketim Verisi – İletim Sistemi Kullanı
cı
ları
n Üretim Verisi – Trafonun
OG tarafı
ndaki Sayacı
n Tüketim Verisi), 0} + Dağı
tı
m Şirketiyle AnlaşmalıKullanı
cı
nı
n
Üretim Verisi
Bu maddede belirtilen uygulama, elektrik dağı
tı
m şirketlerinin ve dağı
tı
m lisansısahibi OSB
tüzel kişilerinin sistem kullanı
m anlaşmaları
nırevize etmeleriyle birlikte uygulanı
r.
Değişken Sistem Kullanı
m Bedelleri - Üretim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler
4.38. Değişken sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde geçici kabul testleri süresince
gerçekleşen elektrik enerjisi ölçüm miktarlarıgöz ardıedilerek üretilen ve/veya tüketilen
elektrik enerjisi ölçümü dikkate alı
nı
r.
Sayaçları
, Elektrik Piyasası
nda Kullanı
lacak Sayaçlar Hakkı
nda Tebliğ’de belirtilen ölçüm
noktaları
nda yer alan üretim lisansısahibi tüzel kişinin, üretime ve/veya tüketime esas enerji
verisi tespit edilirken, iletim sistemine verilen veya alı
nan net elektrik enerjisi esas alı
nı
r.
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Üretime ve/veya tüketime esas net elektrik enerjisi her 15 dakikalı
k zaman dilimi için
hesaplanı
r ve hesaplanan bu değerler ay sonunda toplanarak iletim bedeline esas toplam
üretim ve/veya tüketim enerji değeri bulunur. Sabit sistem kullanı
m bedeline esas kapasite
değeri tespit edilirken, üretime ve/veya tüketime esas net elektrik enerjisinin tespitinde
gerçekleştirilen uygulama geçerli olmayacak, Elektrik Piyasası
nda Kullanı
lacak Sayaçlar
Hakkı
nda Tebliğ’de belirtilen noktalarda bulunan sayaçları
n eş zamanlıüretim toplamıve eş
zamanlıtüketim toplamıtemel alı
nacaktı
r.
Değişken Sistem Kullanı
m Bedelleri - Enterkonneksiyon Kullanı
mı
na İlişkin Özel
Hükümler
4.39. Senkron paralel işletilen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri değişken sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde Elektrik
Piyasasıİthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili ihale kuralları
, enterkonneksiyon kullanı
m
anlaşmasıve diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alı
nı
r.
Senkron paralel işletilen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri değişken sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde enerjinin
ithal ve/veya ihraç edildiği günden önce, ilgili kullanı
cı
ları
n TEİAŞ’a beyan ettiği ve TEİAŞ
ile ilgili iletim sistem işletmecisinin üzerinde mutabı
k kaldı
ğıKesinleşmiş Alı
şveriş Programı
esas alı
nı
r.
4.40. Senkron paralel işletilmeyen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri değişken sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde söz konusu
hattı
n tek bir kullanı
cıtarafı
ndan kullanı
lmasıhalinde aylı
k elektrik enerjisi ölçüm miktarı
,
hattı
n birden fazla kullanı
cıtarafı
ndan kullanı
lmasıhalinde ise enterkonneksiyon kullanı
m
anlaşması
nı
n eki mutabakat zaptı
nda yer alan enerji paylaşı
m yüzdelerine göre hesaplanan
elektrik enerjisi (MWh) miktarıdikkate alı
nı
r.
Senkron paralel işletilmeyen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
enterkonneksiyon kullanı
cı
ları
nı
n değişken sistem kullanı
m bedellerini ödeme yükümlülüğü
enterkonneksiyon kullanı
m anlaşması
nı
n yürürlükte olduğu dönemlerle sı
nı
rlı
dı
r.
4.41. Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden uluslararası anlaşmalarla akde
bağlanmı
ş mübadele kapsamı
nda elektrik enerjisi alı
şı
/verişi yapan kullanı
cı
ları
n değişken
sistem kullanı
m bedellerinin belirlenmesinde ölçülen elektrik enerjisi miktarlarıdikkate alı
nı
r.
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5.

SİSTEM İŞLETİM TARİFESİ

Genel Hükümler
5.1. Tüketim sistem kullanı
m bedellerini ve/veya üretim sistem kullanı
m bedellerini
ödemekle yükümlü olan tüm kullanı
cı
lar, üretim ve/veya tüketim sistem işletim bedellerini de
ödemekle yükümlüdürler.
5.2. Sistem işletim tarifesini oluşturan maliyetler içinde Elektrik PiyasasıYan Hizmetler
Yönetmeliği, Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Elektrik PiyasasıDengeleme ve Uzlaştı
rma
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat kapsamı
nda yürütülen faaliyetlere ilişkin maliyetler yer
alı
r.
5.3. Sistem işletim bedeli, MWh başı
na alı
nmakta olup bölgelere göre değişiklik
göstermemektedir. Senkron paralel işletilen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya
ithal eden kullanı
cı
lar için Kesinleşmiş Alı
şveriş Programı
, diğer tüm kullanı
cı
ları
n iletim
sisteminden aldı
klarıölçülen enerji miktarıtüketim sistem işletim bedelinin hesaplanması
nda
ve iletim sistemine verdikleri ölçülen enerji miktarıise üretim sistem işletim bedelinin
hesaplanması
nda kullanı
lı
r.
5.4. Sistem işletim tarifesi EPDK tarafı
ndan onaylanan sistem işletim gelir tavanıdikkate
alı
narak hesaplanmakta ve EPDK tarafı
ndan onaylanmaktadı
r.
5.5. Kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri üretim ve tüketime ilişkin sistem işletim tarifesi EPDK
tarafı
ndan belirlenen sistem işletim gelir tavanı paylaşı
m oranı dikkate alı
narak
hesaplanmaktadı
r.
5.6. Kullanı
cı
lar, t fiyatlandı
rma yı
lıiçinde aylı
k ölçülen enerji miktarlarıve birim tarifeler
dikkate alı
narak hesaplanan sistem işletim bedelini ödemekle yükümlüdür.
Sistem İşletim Bedeli
5.7. Üretim Sistem İşletim Tarifesi aşağı
daki gibi hesaplanı
r:
SÝtü 

ISIGTt
 ÖYEM ut

uinT

Burada;
SÝt

herhangi bir kullanı
cıiçin t fiyatlandı
rma yı
lı
nda uygulanan TL/MWh cinsinden
birim üretim sistem işletim tarifesini,
ISIGTt t fiyatlandı
rma yı
lıiçin TL cinsinden iletim sistemi üretim sistem işletim gelir
tavanı
nı
,
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ÖYEM ut

t fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir önceki yı
lda iletim sistemine bağlıolan u
kullanı
cı
sı
nı
n iletim sistemine verdiği MWh cinsinden yı
llı
k tespit edilen enerji
miktarı
nı
,
ifade eder.
5.8. Tüketim Sistem İşletim Tarifesi aşağı
daki gibi hesaplanı
r:
SÝtt 

ISIGTt
 ÖYEM ut

uinT

Burada;
SÝt

herhangi bir kullanı
cıiçin t fiyatlandı
rma yı
lı
nda uygulanan TL/MWh cinsinden
birim tüketim sistem işletim tarifesini,
ISIGTt t fiyatlandı
rma yı
lıiçin TL cinsinden iletim sistemi tüketim sistem işletim gelir
tavanı
nı
,
ÖYEM ut
t fiyatlandı
rma yı
lı
ndan bir önceki yı
lda iletim sistemine bağlıolan u
kullanı
cı
sı
nı
n iletim sisteminden aldı
ğıMWh cinsinden yı
llı
k tespit edilen enerji
miktarı
nı
,
ifade eder.
Tüketim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler
5.9. Tüketicilerin ödeyecekleri sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde ölçülen elektrik
enerjisi miktarıdikkate alı
nı
r. Ancak, dağı
tı
m şirketlerinin veya dağı
tı
m lisansısahibi OSB
tüzel kişilerinin kullanı
mı
nda olan barada bir ya da birden fazla müstakil ve/veya gömülü
üretim tesisinin bağlıolduğu fider bulunmasıhalinde, dağı
tı
m şirketinin veya dağı
tı
m lisansı
sahibi OSB tüzel kişilerinin alı
ş ve veriş enerji miktarıtespit edilirken, bara bir düğüm
noktasıkabul edilir. Baraya giren ve baradan çı
kan enerjinin eşit olmasıilkesinden hareketle
maksimum alı
ş ve veriş enerji miktarlarıtespit edilir.
Tüketime esas enerji miktarı
nı
n tespit edilmesi aşaması
nda, baraya enerji girişini ölçen
trafonun OG tarafı
ndaki sayacı
n tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n
üretim değerleri toplanı
r, bu toplamdan baradan enerji çı
kı
şı
nıölçen trafonun OG tarafı
ndaki
sayacı
n üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n tüketim değerleri çı
karı
lı
r, bu
işlem ile ulaşı
lan sonucun negatif olmasıhalinde bu değer sı
fı
r kabul edilir, pozitif olması
halinde ise bulunan bu tüketim verisi ile ilgili tüzel kişi kullanı
mı
nda olan fiderlerdeki
sayaçları
n tüketim verileri toplanarak ilgili tüzel kişinin tüketime esas enerji (MWh) değeri
hesaplanı
r. Bu işlem eş zamanlıolarak her 15 dakikalı
k ölçümler için uygulanı
r.
Tüketime Esas Enerji = Maks{(Trafonun OG tarafı
ndaki Sayacı
n Tüketim Verisi + İletim
Sistemi Kullanı
cı
ları
n Üretim Verisi – İletim Sistemi Kullanı
cı
ları
n Tüketim Verisi – Trafonun
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OG tarafı
ndaki Sayacı
n Üretim Verisi), 0} + Dağı
tı
m Şirketiyle AnlaşmalıKullanı
cı
nı
n
Tüketim Verisi
Üretime esas enerji miktarı
nı
n tespit edilmesi aşaması
nda, baradan enerji çı
kı
şı
nıölçen
trafonun OG tarafı
ndaki sayacı
n üretim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n
tüketim değerleri toplanı
r, bu toplamdan baraya enerji girişini ölçen trafonun OG tarafı
ndaki
sayacı
n tüketim değeri ve barada yer alan fiderlerdeki sayaçları
n üretim değerleri çı
karı
lı
r, bu
işlem ile ulaşı
lan sonucun negatif olmasıhalinde bu değer sı
fı
r kabul edilir, pozitif olması
halinde ise bulunan bu üretim verisi ile ilgili tüzel kişi kullanı
mı
nda olan fiderlerdeki
sayaçları
n üretim verileri toplanarak ilgili tüzel kişinin üretime esas enerji (MWh) değeri
hesaplanı
r. Bu işlem eş zamanlıolarak her 15 dakikalı
k ölçümler için uygulanı
r.
Üretime Esas Enerji = Maks{(Trafonun OG tarafı
ndaki Sayacı
n Üretim Verisi + İletim
Sistemi Kullanı
cı
ları
n Tüketim Verisi – İletim Sistemi Kullanı
cı
ları
n Üretim Verisi – Trafonun
OG tarafı
ndaki Sayacı
n Tüketim Verisi), 0} + Dağı
tı
m Şirketiyle AnlaşmalıKullanı
cı
nı
n
Üretim Verisi
Bu maddede belirtilen uygulama, elektrik dağı
tı
m şirketlerinin ve dağı
tı
m lisansısahibi OSB
tüzel kişilerinin sistem kullanı
m anlaşmaları
nırevize etmeleriyle birlikte uygulanı
r.
Üretim Faaliyetine İlişkin Özel Hükümler
5.10. Sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde geçici kabul testleri süresince gerçekleşen
elektrik enerjisi ölçüm miktarlarıgöz ardıedilerek üretilen ve/veya tüketilen elektrik enerjisi
ölçümü belirlenir.
Sayaçları
, Elektrik Piyasası
nda Kullanı
lacak Sayaçlar Hakkı
nda Tebliğ’de belirtilen ölçüm
noktaları
nda yer alan üretim lisansısahibi tüzel kişilerin, üretime ve/veya tüketime esas enerji
verisi tespit edilirken iletim sistemine verilen veya alı
nan net elektrik enerjisi esas alı
nı
r.
Üretime ve/veya tüketime esas net elektrik enerjisi her 15 dakikalı
k zaman dilimi için
hesaplanı
r ve hesaplanan bu değerler ay sonunda toplanarak iletim bedeline esas toplam
üretim ve/veya tüketim enerji değeri bulunur.
Enterkonneksiyon Kullanı
mı
na İlişkin Özel Hükümler
5.11. Senkron paralel işletilen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri iletim sistemi sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde Elektrik
Piyasasıİthalat ve İhracat Yönetmeliği, ilgili ihale kuralları
, enterkonneksiyon kullanı
m
anlaşmasıve diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alı
nı
r.
Senkron paralel işletilen bağlantı üzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri iletim sistemi sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde,
enerjinin ithal ve/veya ihraç edildiği günden önce, ilgili kullanı
cı
ları
n TEİAŞ’a beyan ettiği
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ve TEİAŞ ile ilgili iletim sistem işletmecisinin üzerinde mutabı
k kaldı
ğıKesinleşmiş
Alı
şveriş Programıesas alı
nı
r.
5.12. Senkron paralel işletilmeyen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
kullanı
cı
ları
n ödeyecekleri sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde söz konusu hattı
n tek
bir kullanı
cıtarafı
ndan kullanı
lmasıhalinde aylı
k elektrik enerjisi ölçüm miktarı
, hattı
n
birden fazla kullanı
cıtarafı
ndan kullanı
lması halinde ise enterkonneksiyon kullanı
m
anlaşması
nı
n eki mutabakat zaptı
nda yer alan enerji paylaşı
m yüzdelerine göre hesaplanan
aylı
k elektrik enerjisi (MWh) miktarıdikkate alı
nı
r.
Senkron paralel işletilmeyen bağlantıüzerinden elektrik enerjisi ihraç veya ithal eden
enterkonneksiyon kullanı
cı
ları
nı
n sistem işletim bedellerini ödeme yükümlülüğü
enterkonneksiyon kullanı
m anlaşması
nı
n yürürlükte olduğu dönemlerle sı
nı
rlı
dı
r.
5.13. Senkron paralel işletilmeyen bağlantı üzerinden uluslararası anlaşmalarla akde
bağlanmı
ş mübadele kapsamı
nda elektrik enerjisi alı
şı
/verişi yapan kullanı
cı
ları
n iletim
sistemi sistem işletim bedellerinin belirlenmesinde ölçülen elektrik enerjisi miktarlarıdikkate
alı
nı
r.
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6.

İLETİM EK ÜCRETİ

6.1. İletim ek ücreti 6446 sayı
lıElektrik PiyasasıKanunu’nun, ilgili maddesinde yer alan
hüküm gereği TEİAŞ tarafı
ndan EPDK adı
na tahsil edilen bir bedel olup oranı
, uygulama
şekli ve yürürlük tarihi EPDK tarafı
ndan Kurul kararı
yla belirlenir.
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7.

VERİ GEREKSİNİMLERİ

7.1. Bu bölüm, tüketim sistem kullanı
m ve üretim sistem kullanı
m tarifelerinin
hesaplanması
na temel oluşturacak TEİAŞ’ı
n ihtiyacıolan verileri tanı
mlar.
TEİAŞ kullanı
cı
lardan, bir sonraki fiyatlandı
rma yı
lıiçin yı
llı
k tüketim sistem kullanı
m ve
üretim sistem kullanı
m tarifelerinin ve yı
llı
k sistem işletim tarifesinin hesaplanması
na temel
oluşturacak aşağı
daki verileri isteyebilir, ilgili veri kullanı
cı
lardan temin edilemiyorsa,
mevcut verileri kullanabilir.
Kullanı
cı

Elektrik dağı
tı
m şirketi ve dağı
tı
m lisansı
sahibi OSB tüzel kişisi

Doğrudan bağlıserbest tüketici
İthalat veya ihracat faaliyetinde bulunan
tedarik şirketi ve üretim şirketi
Üretim şirketi

Gelecek Fiyatlandı
rma Yı
lıİçin Gerekli
Veriler
Kı
ş mevsimi ölçüm dönemi ve yaz mevsimi
ölçüm döneminde, her bir sistem kullanı
m
fiyatlandı
rma noktası
na ait talep ve maksimum
enerji alı
ş/veriş kapasiteleri
Kı
ş mevsimi ölçüm dönemi ve yaz mevsimi
ölçüm döneminde, her bir sistem kullanı
m
fiyatlandı
rma noktası
na ait talep ve maksimum
enerji alı
ş kapasitesi
Fiyatlandı
rma yı
lı
nda sözleşmeyle bağlanmı
ş
maksimum kapasite
Her bir sistem kullanı
m fiyatlandı
rma noktası
na
ait maksimum enerji alı
ş/veriş kapasiteleri ile
maksimum enerji alı
ş/veriş kapasitelerine ilişkin
değişiklikler
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EK: YMDF NAKİL MODELİNİN GÖSTERİMİ
Bu ekte, YMDF Nakil Modelinin, iletim sistemi yatı
rı
mları
nı
n düğüm noktasıbazı
ndaki
marjinal maliyetlerini hesaplarken neleri esas aldı
ğıgösterilmektedir.
Aşağı
da gösterilen, üç düğüm noktası
ndan oluşan şebekeden hareket edilerek hesaplamalar
yapı
lmaktadı
r.
Düğ
üm

Arz: 650 MW
Talep: 100 MW

Düğ
üm
3 km

Nokt
ası

Nokt
ası

A

Talep: 50 MW

B
2 km

10 km

Düğü
m

Toplam Arz: 1495 MW
6 km

Nokt
ası
hat

Arz: 845 MW

Toplam Talep: 1150 MW
Arz Katsayısı:
0.7692308

C
Arz: 0 MW
Talep: 1000 MW

Yapı
lan ilk işlem, toplam talep ve toplam üretimin birbirine denk hale getirilmesidir. Bu
örnekte, bu işlem her bir düğüm noktası
ndaki üretim miktarı
nı
n aynıkatsayıoranı
nda
düşürülmek suretiyle sistemdeki toplam üretim miktarı
nı
n sistemdeki toplam talep miktarı
na
eşit olmasısağlanarak gerçekleştirilmektedir (Uygulamada TEİAŞ, sistem puantı
ndaki toplam
üretim ve toplam talebi eşitlemek üzere bir yük dağı
tı
m modeli kullanabilir).
Düğüm NoktasıA Üretim = 1.150 / 1.495 x 650 = 500MW
Düğüm NoktasıB Üretim = 1.150 / 1.495 x 845 = 650MW
Sonuçta ortaya aşağı
da gösterilen dengedeki sistem çı
kmaktadı
r:
Arz: 500 MW
Talep: 100 MW

Düğ
üm

Düğ
üm

3 km

Nokt
ası

Nokt
ası

Arz: 650 MW
Talep: 50 MW

B
2 km

A
10 km
6 km
Düğüm
Noktası

Toplam İndirgenmiş Arz: 1150
MW
Toplam Talep: 1150 MW

C
Arz: 0 MW
Talep: 1000 MW
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Bu gösterimde, A düğüm noktasıreferans noktasıolarak alı
nmaktadı
r (Hangi düğüm
noktası
nı
n referans noktasıolarak alı
ndı
ğıhesaplanan ücretleri etkilememektedir).
Yeraltıiletim kabloları
nı
n İletim Maliyeti Katsayı
sı
nı
n 10 olduğu (yeraltıiletim kabloları
nı
n
havai hatlardan 10 kat pahalıolduğu) varsayı
lmaktadı
r. YMDF Nakil Modeliyle şebekede
ayarlamalar yapı
lmakta ve baz durum enerji akı
şları(minimum MWkm maliyetini) aşağı
daki
gibi hesaplanmaktadı
r.
Arz: 500 MW
Talep: 100 MW

Düğ
üm

Düğ
üm

3 km

Arz: 650 MW

Nokt
ası

Nokt
ası
600 MW

A

Talep: 50 MW

B

1000 MW
10 km
6+(2x10)= 26 km

Düğüm

Düğüm noktası B’den düğüm noktası
C’ye
enerji vermenin en kısa güzergahı

Noktas
ı

düğüm noktası A vasıtasıyladır
(MWkm maliyet cinsinden)

C
Arz: 0 MW
Talep: 1000 MW

Toplam Maliyet = (600 x 3) + (1.000 x 10) = 11.800 MWkm (Baz durum)
Daha sonra marjinal maliyetin hesaplanmasıiçin her bir düğüm noktası
na 1 MW üretim,
referans alı
nan düğüm noktası
na 1 MW tüketim (talep) eklenerek toplam MWkm maliyeti
yeniden hesaplanmaktadı
r. Baz duruma ilişkin maliyetle hesaplanan bu yeni maliyet
arası
ndaki fark marjinal km maliyetini ya da gölge maliyeti vermektedir. Bu durum aşağı
da
gösterilmektedir:
Arz: 500 MW
Talep: 101 MW

Düğ
üm

Düğ
üm
3 km

Nokt
ası
A

Nokt
ası

Arz: 650 MW
Talep: 50 MW

600 MW
B

999 MW
26 km

10 km
Düğü
m

Nokt
ası
Arz: 1CMW
Talep: 1000 MW
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C düğüm noktası
ndaki marjinal km maliyetinin hesaplanması
:
Toplam Maliyet = (600 x 3) + (999 x 10) = 11.790 MWkm
Toplam maliyet 10 birim azalmı
ştı
r (marjinal km maliyeti = -10).
YMDF Nakil Modeli, şebekedeki tüm düğüm noktalarıiçin her bir düğüm noktası
na ilişkin
en düşük marjinal maliyeti eşzamanlıolarak hesaplamaktadı
r.
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