
 

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

Son yıllarda, giderek artan doğal gaz fiyatı ve elektrik piyasasında
fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle, doğal gaz ile çalışan elektrik
üretim santrallerinin ciddi finansal zorluklar yaşadıkları ifade
edilmekteydi. Bu santrallerin bazılarında faaliyetler durdurulmuş,
bazılarının da lisansları sona erdirilerek ekipman ve makineleri yurt
dışına satılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK, bu duruma bir çare
bulmak için çeşitli çalışmalar yürütmüş ve bu santrallerin arz
güvenliği bakımından önemine binaen, mali destek sağlamak adına
kapasite ödemesi yapılmasına karar vermişti. Bu kapsamda 7 Eylül
2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 sayılı torba yasa ile
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 20. Maddesi
değiştirilmiş, kapasite mekanizmaları oluşturulmasına ilişkin usul ve
esasların EPDK tarafından düzenleneceği, bu kapsamda Türkiye
Elektrik İletim A.Ş. ("TEİAŞ") tarafından yapılması gerekecek
ödemelerin iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınacağı
hüküm altına alınmıştı.

Bu düzenleme uyarınca EPDK tarafından hazırlanan Elektrik
Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği ("Yönetmelik") 20
Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmelik ile düzenlenen hususlardan başlıcaları
aşağıdaki gibidir:

Kapasite mekanizmasına katılım şartları

Aşağıdaki kriterlerden en az birini taşıyan santraller kapasite
mekanizmasından yararlanamazlar:

Kamu payının %50'yi aştığı santraller,
Yap işlet ve yap işlet devret sözleşmesi bulunan ve anlaşma
süresi dolmuş olsa da bu sözleşmeler kapsamında faaliyette
bulunmuş/bulunan santraller,
Kanun'un 18. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılan
özelleştirme ihalesini kazanmak suretiyle kurulan santraller,
Uluslararası sözleşmeler kapsamında kurulan nükleer enerji
üretim santralleri,
Teşvik sürelerini tamamlamış olsalar dahi, herhangi bir
zamanda YEKDEM'den1 yararlanan veya yararlanma hakkı
bulunan santraller,
Yönetmelik'in yürürlük tarihinden sonra özelleştirme ihalesi
yapılan santraller,
Elektrik kurulu gücü yerli kaynaklara dayalı santraller için 50
MWe'ın altında, diğer santraller için 100 MWe'ın altında olan
santraller,
İlk ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan
santral yaşı 10 yıldan büyük olan yerli kaynaklara dayalı
olmayan santraller,
Geçici kabulde belirlenen verimlilik oranı %50'nin altında
olan yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller2 , ve
Hidroelektrik santralleri ile kesintisiz üretim yapamayan
rüzgar ve güneşe dayalı santraller.

Bu kapsamda doğal gaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin
değil ile birlikte yukarıda listelenen santraller kapsamında
olmamaları şartıyla kömür ile çalışan elektrik üretim santrallerinin
de kapasite mekanizmasından yararlanmaları mümkündür.

2018 yılı kapasite mekanizması başvuru süresi dolmak üzeredir.
2018 yılına ilişkin olarak yapılacak başvuruların 31 Ocak 2018
tarihine kadar yapılması gerekmektedir. TEİAŞ da bu başvurulara
ilişkin değerlendirmesini 15 Şubat 2018 tarihine kadar tamamlayıp,
sonuçlarını aynı gün internet sitesinden duyurup EPDK'ya iletmekle
yükümlüdür. Başvurusu uygun bulunan tesisler, 1 Ocak 2018
tarihinden itibaren kapasite mekanizmasına dahil edilmiş
sayılacaklardır.

Bir sonraki takvim yılında kapasite mekanizmasından yararlanmak
isteyen santral sahibi tüzel kişiler, her bir santral için en geç Ekim
ayının 15. gününe kadar TEİAŞ'a başvuracaktır. TEİAŞ da yapılan
başvuruları değerlendirerek, bir sonraki takvim yılında kapasite
mekanizmasından yararlanacak tesisleri en geç Ekim ayının son

 Regulation On Electricity Market Capacity Mechanism

In recent years, the owners of natural gas-fired electricity
generation facilities have been undergoing financial difficulties due
to ever-increasing natural gas prices and the relatively low sales
prices in the electricity market. Some of these facilities ceased
operations, and the licenses of some others were terminated and
their equipment and machinery were sold abroad.

The Ministry of Energy and Natural Resources and the Energy
Market Regulatory Authority ("EMRA") were working to find a
solution to address this problem and resolved on making capacity
payments to provide financial support to these power plants. The
policy behind this measure for preservation of these power plants
originates from their significance in terms of energy supply security.
In this respect, Article 20 of the Electricity Market Code ("Code")
numbered 6446 was amended with the omnibus bill numbered
6475, published in the Official Gazette dated 7 September 2016,
and it was stated that the principles and procedures concerning the
establishment of capacity mechanisms will be regulated by EMRA,
and the payments to be made by Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
("TEIAS") within this scope will be taken into account during the
calculation of the transmission tariff.

Pursuant to this provision, the Regulation on Electricity Market
Capacity Mechanism ("Regulation") was published in the Official
Gazette on 20 January 2018, and entered into force on the same
day. Major provisions of the Regulation are as follows:

Participation requirements for the capacity mechanism

However, power plants that meet at least one of the following
criteria will not benefit from the capacity mechanism:

Plants in which ownership of the state exceeds 50%,
Plants that were operating (even if the agreement term has
expired) or are still operating under build-operate and build-
operate-transfer agreements,
Plants that were built by the winning bidders of privatization
tenders organized pursuant to Article 18 paragraph 5 of the
Code,
Nuclear electricity generation plants built within the scope of
international agreements,
Plants that benefit from or that have the right to benefit from
the YEKDEM1 mechanism, at any time, even if their
incentive period has expired,
Plants for which a privatization tender is to be organized
following the effective date of the Regulation,
Plants with i) less than 50 MWe installed capacity and are
using domestic resources and ii) less than 100 MWe
installed capacity for other plants,
Plants aged more than 10 years to be calculated from the
provisional acceptance date of its first generation unit and
that are not using domestic resources to generate electricity,
Plants with an efficiency rate of 50% or less at the time of
provisional acceptance and that are not using domestic
resources to generate electricity2, and
Hydroelectric power plants and wind and solar powered
plants that are unable to generate electricity without
interruption.

Given the above, in addition to natural gas fired electricity
generation plantscoal fired electricity generation plants can also
benefit from the capacity mechanism, provided that they do not fall
into any of the categories listed above.

The 2018 deadline is fast approaching. Applications for 2018 are
required to be made prior 31 January 2018. TEIAS is obligated to
complete their evaluation of these applications by 15 February
2018 and then notify EMRA and announce the results on its
website the same day. Plants found to be eligible will be considered
to be admitted to the capacity mechanism as of 1 January 2018.

Going forward, owners of power plants that would like to benefit
from the capacity mechanisms in the following calendar year must
apply to TEIAS prior to the 15th of October, and such application
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gününde internet sitesinde duyuracak ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") bildirecektir.

Kapasite ödemelerine esas bütçe

Bir sonraki takvim yılında yapılacak kapasite ödemelerine esas
yıllık bütçeye ve bütçenin yıl içerisindeki fatura dönemlerine
dağılımına dair öneri, TEİAŞ tarafından her yıl Ekim ayı sonuna
kadar EPDK'ya sunulacak ve EPDK Kurul'u tarafından aynen veya
değiştirilerek Kasım ayı içinde onaylanacaktır. 2018 yılında
yapılacak kapasite ödemelerine esas yıllık bütçeye ve bütçenin yıl
içerisindeki fatura dönemlerine dağılımına dair öneri ise TEİAŞ
tarafından 31 Ocak 2018 tarihine kadar EPDK'ya sunulacaktır.

Bir fatura döneminde yapılan kapasite ödemelerinin bütçenin
altında kalması durumunda artan kısım bir sonraki fatura dönemine
aktarılacaktır. İlgili takvim yılının son fatura dönemine ilişkin
ödemelerden sonra hala bütçenin artması durumunda, kalan bütçe
bir sonraki takvim yılına aktarılamaz.

Kapasite mekanizması kapsamında üretim tesislerine bir fatura
döneminde yapılacak ödemeler, mekanizmada yer alan üretim
tesisi sayısını, ilgili santrallerin kaynak türüne göre belirlenen sabit
ve değişken maliyet bileşenlerini ve kapasite kullanım oranını,
santralin kapasitesini ve gün öncesi piyasasında hesaplanan piyasa
takas fiyatını dikkate alan bir formül uyarınca hesaplanacaktır.

Kapasite ödemelerinin hesaplanmasında dikkate alınan sabit
maliyet bileşeni, değişken maliyet bileşeni ve öngörülen kapasite
kullanım oranı her kaynak türü için ayrı ayrı olmak üzere EPDK
tarafından belirlenecek ve zaman zaman güncellenecektir.

Kapasite ödemelerinin yapılması

Üretim tesislerine yapılacak kapasite ödemeleri ilgili fatura
döneminin sonunu takip eden 15 gün içerisinde hesaplanarak ilgili
lisans sahibi tüzel kişilere bildirilecek ve 30 gün içerisinde
gerçekleştirilecektir.

Her bir fatura dönemi için belirlenmiş bütçenin ilgili dönemde
kapasite mekanizmasından yararlanan tüm santraller için belirlenen
ödeme toplamından küçük olması halinde, öncelikle yerli
kaynaklara dayalı santrallerin kapasite ödemeleri yapılacak; kalan
tutar olması halinde, diğer santrallere ödeme yapılacaktır.

Son dört çeyrekte ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı yerli
kaynaklara dayalı olanlarda %10'un, diğerlerinde %15'in altında
olan santrallere ilgili dönem için herhangi bir kapasite ödemesi
yapılmaz. Yeni işletmeye geçen santraller ilk dört çeyrek boyunca
kapasite kullanım oranına bakılmaksızın kapasite ödeme
mekanizmasına dahil edilirler.

İthal kömür yakıtlı santrallerde, bir fatura dönemi içerisinde yerli
kömür kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde ise, ilgili fatura
dönemi için yerli kömür kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında
kapasite ödemesi yapılır.

_______________________________

1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak elektrik üreten kişilerin
faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları
içeren destekleme mekanizması.

 2 Hesaplamada doğalgaz santralleri için üst ısıl değer baz alınır.

 

must be filed separately for each power plant. TEIAS will then
evaluate these applications and announce the plants that will
benefit from the capacity mechanism in the following calendar year
on the last day of October, and then inform Energy Market
Regulatory Authority ("EMRA") accordingly.

Master budget for capacity payments

TEİAS must present its proposed budget regarding the capacity
payments to be made in the following calendar year and distribution
of the same among billing periods to the EMRA Board before the
end of October each year, and such proposal must be approved by
the EMRA Board with or without changes during November of the
same year. The budget regarding the capacity payments to be
made in 2018 and the distribution of the same among billing
periods will be presented by TEIAS to the EMRA Board by 31
January 2018.

If the capacity payments made within a billing period are below the
budget, the excess will be transferred to the next billing period. The
unused portion of the annual budget following the payments of the
last billing period of a calendar year cannot be transferred to the
following calendar year.

The payments to be made to power plants under the capacity
mechanism within a billing period will be calculated according to a
formula that takes into account the number of generation facilities
benefiting from the mechanism, fixed and variable cost components
of plants determined as per the resources they use and their
capacity utilization rates, the capacity of each plant, and the market
price of the day ahead market.

Fixed and variable cost components and predicted capacity
utilization rates that are used for the calculation of the capacity
mechanism payments will be determined by EMRA for each source
type and will be updated from time to time.

Performance of capacity payments

Capacity payments that will be made to generation facilities will be
calculated within 15 days following the end of each billing period,
notified to each license holder, and are to be made to beneficiaries
within 30 days.

If the budget determined for each billing period is lower than the
sum of payments to be made to all plants benefitting from the
capacity mechanism, capacity payments of the plants powered by
domestic resources will be made first. If there is any remaining
amount, payments will be made for the other plants.

Plants powered by domestic resources with a weighted average
capacity utilization rate below 10% for the last four quarters and
others with a weighted average capacity utilization rate below 15%
for the last four quarters will not receive any capacity payment.
Plants that have recently become operational will be included in the
capacity payment mechanism without taking into account their
capacity utilization rates for their first four quarters.

If the plants powered by imported coal produce electricity using
domestic coal within a billing period, they will receive capacity
payments in proportion to the amount of local coal used within the
relevant billing period.

_______________________________

1 The support mechanism including the procedures and principles regarding the prices,
term and payments that persons generating electricity by using renewable energy
resources within the the scope of the Regulation on the Documentation and Support of
Renewable Energy Resources and the Regulation on Unlicensed Electricity Generation
in the Electricity Market.

 2 The calculation for the natural gas fired power plants would be based on the higher
heating value.
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circumstances, and the contents are intended to be general
information purposes only. The advice of legal counsel should be
obtained for specific questions and concerns.

- -

hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak alınmamalıdır ve genel
bilgi için hazırlanmıştır.
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