
EPİAŞ Piyasa İzleme Komitesi Başkanı Sn. Fatih YAZITAŞ’ın atölyemizde verdiği eğitimde 

öne çıkan başlıca mesajları sizlerle de paylaşmak istedik. 

• 2015 yılında EPİAŞ’ın kurulması ve Gün İçi Piyasasının açılması elektrik piyasası için 

en önemli bir gelişme oldu. 

• 2017 yılı kurak geçti. Yağışların da az olmasıyla gelen su miktarında yaşanan düşüş 

fiyatları etkileyen unsurlardan oldu. PTF yıl ortalaması geçen yıla göre arttı. 

• Rüzgar santralleri gelecek rüzgar miktarını, kanal tipi santrallar de gelen su miktarını 

tahminde zorlandıkları için fiyattan bağımsız satış teklifi veriyor. 

• Şirketlerin hangi piyasada satış yapacağı (gün öncesi piyasası, gün içi piyasası, 

dengeleme piyasası, ikili anlaşmalar) konusunda kendi satış politikalarını 

belirlemektedirler. 

• İkili anlaşmalar piyasasının hacmini artırmak önemli. İkili anlaşmalar piyasasında el 

değiştirme sayısını görmemiz zor. İkili anlaşmalar piyasasında Damga vergisi gibi 

konularda yapılacak iyileştirmeler önemli. 

• Yakın zamanda profil blok ve blok esnek teklif tipi devreye girecek. Termik santrallerin 

işletme prensipleri gereği soğuk yedek olma durumlarında devreye girme ve piyasa 

sonuçları sonrasında ertesi gün eşleşmeme durumlarında devreden çıkma süreçlerinde, 

mevcut blok teklif mantığında tüm saatler için aynı miktarda sunulan teklifler nedeniyle 

pozitif veya negatif dengesizliğe düşmekteler. Termik santraller, devreye girme ve 

devreden çıkma süreçlerinde her saat değişkenlik gösterebilen profil blok teklifler 

sayesinde daha rahat teklif verebiliecekler. 

• Bölgesel Piyasa Takas Fiyatı’na (PTF) geçilmesi için TEİAŞ tarafından bölgelerin 

belirlenmesi gerekmekte. TEİAŞ bu konuda çalışmalar yürütüyor. Bölgeler 

belirlendikten sonra EPİAŞ bu bölgeler için çalışmalar yapacak. 

• Fiyat tahmini yapabilmek giderek önem kazanıyor. 

• Tüketicinin tükettiği elektriğin yenilenebilir enerjiden olduğunu belgeleyen Yeşil 

sertifikalar piyasasının hayata geçmesi yenilenebilir enerji kaynakların öneminin daha 

da artmasına sebep olacak. ENSTO-E ile Avrupa’ya entegre olduğumuz zamanlarda 

gittikçe önem kazanacak. 

• 2018 yılı serbest tüketici limiti 2000 kWh olarak belirlendi. Şu anda serbest tüketici 

olma hakkı kazanan müşterilerin yarısı bu hakkını kullanmakta. 

• EPİAŞ’ın serbest tüketici sistemi ile e-devlet üzerinden endeks bilgilerinizi görmeniz 

mümkün. 

• Fiziksel olmayan elektrik ticareti Borsa İstanbul (BİST) üzerinden yapılıyor. 

• EPİAŞ’ın yerli yazılımını farklı ülkelere (Pakistan, Gürcistan, Arnavutluk) satması 

gündemde bulunuyor. 

• Doğalgaz piyasasının yazılımı da yerli olacak. 

2018 yılında elektrik piyasalarını etkileyecek 10 gelişmeyi sunumda bulabilirsiniz. 

 


