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Teklif Yapıları
Türkiye gün öncesi elektrik piyasasında verilebilecek geçerli bir teklif, ilgili mevzuat
tarafından belirlenmiş özellik ve kısıtları sağlamak zorundadır. Gün öncesi piyasasında geçerli
olan teklifler ve genel özellikleri [1]-MADDE 53 ile belirtilmektedir. Türkiye gün öncesi elektrik
piyasasında saatlik, blok ve esnek olmak üzere üç farklı teklif tipi bulunmaktadır. Her teklif, en
az bir fiyat-miktar ikilisinden oluşmaktadır. Fiyat-miktar ikilileri alış ya da satış olmak üzere iki
farklı yönde verilebilmektedir. Eğer verilen miktar negatif ise bu ikili satış yönünde, pozitif ise
alış yönündedir. P’nin fiyat, Q’nin miktarı temsil ettiği bir ikiliyi veren katılımcı, Q miktarı almak
(satmak) için en fazla (az) P birim fiyatı (₺/MWh) verdiğini belirtmektedir.
i.

Saatlik Teklifler

Bu teklif türünde teklif veren katılımcılar, elektriği almak ya da satmak için bir sonraki
günün her bir saati için ayrı olmak üzere fiyat-miktar ikililerini (kırılım noktası) teklif
edebilmektedirler. Geçerli bir saatlik teklif, [2]’de MADDE 5 ile belirlenen özellikleri
taşımalıdır.
Satış yönündeki fiyat kırılımlarının miktarları negatif olarak verilir. Piyasa oyuncuları
ekonominin doğası gereği malı düşük fiyatlarda almak, yüksek fiyatlarda ise satmak isterler.
Bu yüzden, saatlik tekliflerde fiyat kırılımları artarken karşılık gelen miktarlar azalmalıdır (yani
alış miktarı azalıp, satış miktarının mutlak değeri artmalıdır). Tablo 1, 2 ve 3’te saatlik teklif
örnekleri verilmektedir.
Tablo 1’de, teklifin geçerli olduğu periyod için PTF ne olursa olsun 100 MWh alacağını

bildiren bir katılımcının saatlik teklif örneği gösterilmektedir. Bu tür tekliflere fiyattan
bağımsız saatlik teklif denmektedir.
Tablo 1 – Fiyattan Bağımsız Saatlik Alış Teklifi

Fiyat (₺/MWh)
Miktar (Mwh)

0
100

2000
100

Saatlik teklif veren bir katılımcı, teklifin geçerli olduğu periyotta PTF minimum limitte ise
bu fiyat kırılımı için teklif ettiği satış miktarından (eğer varsa) daha az miktarda satış
yapabileceğini, PTF maksimum limitte ise bu fiyat kırılımı için teklif ettiği alış miktarından (eğer
varsa) daha az miktarda alış yapabileceğini söyler. Örneğin, Tablo 1’deki teklifi veren katılımcı, ilgili
periyottaki PTF 2000 ₺/MWh çıkarsa 100 MWh’den daha az alabileceğini ifade etmektedir.
Tablo 2’de ise altı fiyat seviyeli bir teklif bulunmaktadır. Bu tabloda katılımcı, teklifin geçerli
olduğu periyotta açıklanan birim fiyat 250 ₺ veya bunun altında bir değer olduğunda alış
yapacağını, bunun üzerinde olduğu zamanda ise satış yapacağını bildirir.
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Tablo 2 – Saatlik Alış-Satış Teklifi

Fiyat (₺/MWh)
Miktar (MWh)

0
100

100
100

200
50

250
0

300
-50

2000
-100

Tablo 3’te beş fiyat seviyeli saatlik satış teklifi gösterilmektedir.
Tablo 3 – Saatlik Satış Teklifi

Fiyat (₺/MWh)
Miktar (MWh)

0
0

400
-100

800
-150

1000
-200

2000
-200

Saatlik tekliflerde fiyat-miktar ikililerinin verildiği bir küme olmasına rağmen, kırılım
noktaları arasının doğrusal interpolasyon ile doldurulmasına izin verilmektedir. Bunun sonucunda
parçalı doğrusal bir fonksiyon oluşmaktadır. Bir saatlik teklif için eşleşme miktarı da, bu parçalı
doğrusal fonksiyon üzerinde PTF’ye karşılık gelen miktar olarak belirlenir. Şekil 1’de Tablo 3’te
verilen saatlik satış teklifine dair arz eğrisi gösterilmektedir. Bu grafiğe bakıldığında, PTF 200
₺/MWh olduğu zaman eşleşme miktarı bu katılımcı için 50 MWh olarak bulunmaktadır.
2000
1800

Fiyat (TL / MWh)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

50

100

150

200

Miktar (MWh)
Şekil 1 – Tablo 3’te verilen Teklifin Parçalı Doğrusal Arz Eğrisi

Not: Özellikle belirtilmelidir ki farklı piyasa katılımcıları tarafından verilmiş birçok farklı saatlik teklif
olsa da bu teklifler toplaştırılarak tek bir saatlik alış ve tek bir saatlik satış teklif haline kolaylıkla
getirilebilmektedirler. Bu sebeple yarışmacılar model tasarımı yaparken her bir saat için tek bir saatlik
alış ve tek bir saatlik satış teklifi olduğunu ve bu iki toplaştırılmış saatlik teklife dair fiyat-miktar ikilileri
olduğunu varsayabilirler.

ii.

Blok Teklifler

Blok teklifler, zaman ekseninde parçalanamayan ardışık saatlik teklifler gibi düşünülebilir.
Ancak bu teklif tipinde, geçerli olduğu süre için sadece bir adet fiyat miktar ikilisi vardır. Bu
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durumda, teklif edilen fiyat o miktarın tamamını almak/satmak koşulu ile verilmektedir. Fiyat ve
miktar bilgisine ek olarak, bir sonraki gün için elektrik alımı/satımı yapmak istenilen saat aralığı da
belirtilir. Bir blok teklif aktif olduğu süre için ya tamamen kabul edilir ya da reddedilir. Geçerli bir
blok teklif, [2]’de MADDE 6 ve [3]’te MADDE 4-5 ile belirlenen özellikleri taşımalıdır.
Blok tekliflerin bir çeşidi olan bağlı blok teklifler de gün öncesi piyasasında kullanılan bir
teklif tipidir. Eğer bir blok teklif başka bir blok teklife bağlanmış ise, bağlı olan blok teklif çocuk
teklif, bağlı olunan blok teklif ise anne teklif olarak adlandırılır. Buna göre, anne teklif kabul
edilmediği durumda çocuk blok teklif de kabul edilmez. Ayrıca bağlı blok teklifler döngü
oluşturacak şekilde bağlı olamaz. Yani, A blok teklifi B blok teklifine bağlanmışsa, B blok teklifi A
blok teklifine bağlanamaz. Bununla birlikte, birbirlerine bağlı blok teklifler aynı yönlü (satış ya da
alış) olmalıdır.
Tablo 4 bağlı blok tekliflere dair bir örnek içermektedir. A anne blok teklifi, B ise çocuk blok
teklifi ifade eder. Bu durumda, B blok teklifinin kabul edilebilmesi için A blok teklifin de kabul
edilmiş olması gerekmektedir.
Tablo 4 - Bağlı Blok Teklif Örneği

Blok Teklif
A
B

iii.

Süre
1-5
3-9

Fiyat (₺/MWh)
150
10

Miktar (lot)
-150
-100

Bağlı Blok
A

Esnek Teklifler

Esnek tekliflerde sadece fiyat ve miktar bilgileri vardır ve [2]-MADDE 7 ile [3]- MADDE 6’
da belirtilen özellikleri taşır. Bir esnek teklif, saatten bağımsız verilmekte olup günün herhangi tek
bir saatinde kabul edilebilmektedir. Esnek teklifler de blok teklifler gibi ya tamamen kabul edilir
ya da tamamen reddedilir.

Model
Modelin Özeti
Türkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasasında katılımcılar bir sonraki günün farklı saatleri için
farklı tipte teklifler verebilmektedirler. Bu çerçevede piyasa işletmecisinin (EPİAŞ)
yükümlülüğü her teklif için geçerli olan alış veya satış miktarını bulmaktır. Bu miktara eşleşme
miktarı da denmektedir. Piyasa işletmecisi günlük piyasa fazlasını ençoklayacak şekilde
eşleşme miktarlarını bulmaktadır. Bunu yaparken her saat için eşleştirilen toplam arz ve talep
miktarlarının birbirine eşit olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca, açıklanan sonuçlar mevzuatın
belirttiği kurallara da uygun olmak zorundadır. Her teklif çeşidinin kabul edilme durumları bazı
kısıtlara bağlanmıştır. Saatlik alış ya da satış teklifleri için bu kural, ilgili saatin hesaplanan PTF
değerine denk gelen parçalı doğrusal fonksiyonundaki miktardır. Satış yönündeki bir blok
teklif, teklif fiyatı kapsadığı periyodların ortalama PTF’sinden düşük ya da eşit olduğu
durumlarda kabul edilmek zorundadır. Benzer şekilde, alış yönündeki bir blok teklif, teklif
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fiyatı kapsadığı periyodların ortalama PTF’sinden yüksek ya da eşit olduğu durumda kabul
edilmek zorundadır. Esnek satış tekliflerinde ise, teklifin fiyatı açıklanan en yüksek PTF’den
düşük ya da eşitse bu teklif kabul edilmek zorundadır. Benzer şekilde, esnek alış tekliflerinde,
teklifin fiyatı açıklanan en düşük PTF’den yüksek ya da eşitse bu teklif kabul edilmek
zorundadır. Ancak, problemin doğasından ötürü bazı durumlarda blok ve esnek tekliflerde
ilgili teklif fiyatı ve PTF ilişkisi yukarıda anlatılandan farklı olsa da bu teklifler kabul edilebilirler.
Bu tür tekliflere paradoks dolayısı ile kabul edilen teklifler de denmektedir. Bu tür tekliflerin
kabulü fark tutarı oluşumuna neden olmaktadır.

Amaç Fonksiyonu
Problemin amaç fonksiyonu günlük piyasa fazlasını ençoklamaktır. Günlük piyasa
fazlası, günlük üretici ve tüketici fazlalarının toplamına eşittir. Bir katılımcının üretici fazlası,
eşleştirme sonucu oluşan satış miktarı karşılığı alacağı tutar ile bu miktarı satmak için piyasaya
teklif ettiği tutar arasındaki farktır. Bir katılımcının tüketici fazlası ise, eşleştirme sonucu
oluşan alış miktarı için piyasaya teklif ettiği tutar ile bu miktarı almak için ödeyeceği tutar
arasındaki farktır. Piyasa fazlası saatlik, blok ve esnek teklifler kullanılarak hesaplanmaktadır.
1. Saatlik Tekliflerden gelen Günlük Piyasa Fazlası
Şekil 2, bir saat için verilen saatlik tekliflerin eşleşmesi sonucunda oluşan tüketici ve
üretici fazlasını göstermektedir. Bu değerler bulunabilmesi için bir saatlik teklif arz ve talep
eğrilerine ayrıştırılmalıdır. Tüketici fazlası, talep eğrisi, PTF ve P-Q eksenleri arasındaki alan
(mavi çokgen) iken, üretici fazlası, arz eğrisi, PTF ve P-Q eksenleri arasında kalan alandır (yeşil
çokgen). Unutulmamalıdır ki, kabul edilen blok ve esnek teklifler sebebi ile PTF, birleştirilmiş
saatlik tekliflerin arz ve talep eğrilerinin kesiştiği yerde çıkmayabilir.

Şekil 2-Saatlik Tekliflerden Gelen Üretici ve Tüketici Fazlası
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2. Blok Tekliflerden gelen Günlük Piyasa Fazlası
Özellikle belirtilmelidir ki yalnızca kabul edilmiş blok teklifler piyasa fazlası hesabına dahil
edilmektedir. Şekil 3, kabul edilmiş bir blok tekliften gelen üretici ve tüketici fazlasını
göstermektedir. P* ilgili blok teklifin geçerli olduğu saatlerin ortalama PTF’sine eşit olduğunu
düşünelim. Kabul edilen bir blok tekliften gelen piyasa fazlası, verilen dikdörtgenler prizmasının
hacmine eşittir. Elbette ki bu hacim pozitif olabileceği gibi negatif de olabilmektedir. Bu hacim, arz
blok teklifler için, ortalama PTF (P*) ve teklif fiyatı (Pb) arasındaki farkın mutlak teklif miktarı (|Qb|)
ve blok teklifin aktif olduğu toplam periyot sayısının (𝑁b) çarpımı ile hesaplanırken, talep blok
teklifler için, teklif fiyatı (Pb) ve ortalama PTF (P*) arasındaki farkın mutlak teklif miktarı (|Qb|) ve
blok teklifin aktif olduğu toplam periyot sayısının (𝑁b ) çarpımı ile hesaplanmaktadır.

Şekil 3 - Kabul Edilen Arz/Talep Blok Tekliflere Dair Üretici/Tüketici Fazlası Hesabı

Kabul Edilen bir Arz Blok Tekliften Gelen Üretici Fazlası:

|𝑄𝑏 | × 𝑁𝑏 × (𝑃∗ − 𝑃𝑏 )

Kabul Edilen bir Talep Blok Tekliften Gelen Tüketici Fazlası: |𝑄𝑏 | × 𝑁𝑏 × (𝑃𝑏 − 𝑃∗ )
Not: Arz blok teklifleri için teklif miktarı negatif, talep blok teklifleri için teklif miktarı pozitif olarak
belirtildiği için yukarıda verilmiş olan iki formül tek bir formül altında da düşünülebilmektedir:
Q b × Nb × (Pb − P ∗ )

Kabul Edilen bir Blok Tekliften Gelen Fazla:

3. Esnek Tekliflerden gelen Günlük Piyasa Fazlası
Esnek tekliflerden gelen üretici ve tüketici fazlaları blok tekliflerden gelen üretici/tüketici
fazlasına benzer şekilde hesaplanmaktadır, tek fark Nb = 1 olarak alınmaktadır. Kabul edilen bir
esnek teklifin kabul edildiği periyottaki PTF’nin P*, teklif miktarının mutlak değerinin |𝑄𝑓 |, ve
teklif fiyatının da 𝑃𝑓 olduğunu kabul edelim.
Kabul Edilen bir Arz Esnek Tekliften Gelen Üretici Fazlası:

|𝑄𝑓 | × (𝑃 ∗ − 𝑃𝑓 )

Kabul Edilen bir Talep Esnek Tekliften Gelen Tüketici Fazlası: |𝑄𝑓 | × (𝑃𝑓 − 𝑃∗ )
Not: Blok teklif için geçerli olan durumun aynısı esnek teklifler için de geçerlidir. Arz esnek teklifleri
için teklif miktarı negatif, talep esnek teklifleri için teklif miktarı pozitif olarak belirtildiği için yukarıda
verilmiş olan iki formül tek bir formül altında da düşünülebilmektedir:

Kabul Edilen bir Esnek Tekliften Gelen Fazla:
Rev-AA.
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Kısıtlar
Daha önce de belirtildiği üzere açıklanan sonuçlar ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş kısıtları
sağlamak zorundadır.
a. Her periyotta arz ve talep eşit olmalıdır. İlgili periyot için saatlik, blok ve esnek satış
tekliflerinden gelen miktar ile saatlik, blok ve esnek alış tekliflerinden gelen miktar eşit
olmalıdır.

b. Bir saatlik teklifin eşleşme miktarı, o teklifte belirtilen saatteki PTF’ye karşılık gelen
miktardır. Eğer saatlik teklifte PTF’ye karşılık gelen bir fiyat kırılımı yoksa eşleşme miktarı
lineer interpolasyon kuralına göre bulunur. (Şekil 1)
c. Blok teklifler ya tamamen kabul edilir, ya da tamamen reddedilir; kısmi kabule izin
verilmez. Eğer bir blok teklif kabul edildiyse, geçerli olduğu bütün periyotlarda kabul
edilir.
d. Esnek teklifler ya tamamen kabul edilir ya da tamamen reddedilir.
e. Arz blok teklifler, geçerli oldukları saatlerin ortalama PTF’ sinden (P*) düşük ya da eşit
fiyatta teklif vermişlerse kabul edilirler. Talep blok teklifler, geçerli oldukları saatlerin
ortalama PTF’ sinden (P*) yüksek ya da eşit fiyatta teklif vermişlerse kabul edilirler. Aksi
durumlarda kabul ya da reddedilebilirler.
Arz Blok Teklifleri:
(𝑃∗ − 𝑃𝑏 ) ≥ 0 ⟹ Arz Blok Teklif Kabul edilmelidir.
(𝑃∗ − 𝑃𝑏 ) < 0 ⟹ Arz Blok Teklif Kabul edilebilir yada Reddedilebilir.

Talep Blok Teklifleri:
(𝑃𝑏 − 𝑃∗ ) ≥ 0 ⟹ Talep Blok Teklif Kabul edilmelidir.
(𝑃𝑏 − 𝑃∗ ) < 0 ⟹ Talep Blok Teklif Kabul edilebilir yada Reddedilebilir.

f.

Çocuk blok teklif (e. maddesince kabul edilmek zorunda olan bir blok teklif olsa dahi) anne
blok teklifi kabul edilmeden kabul edilemez.

g. Arz esnek teklifler, en yüksek PTF’den (Pmax) daha düşük ya da eşit fiyat vermişse kabul
edilmelidir. Talep esnek teklifler, en düşük PTF’den (Pmin) daha yüksek ya da eşit fiyat
vermişse kabul edilmelidir. Aksi durumlarda kabul ya da reddedilebilirler.
Arz Esnek Teklifler:
(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑏 ) ≥ 0 ⟹ Arz Esnek Teklif Kabul edilmelidir.
(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑏 ) < 0 ⟹ Arz Esnek Teklif Kabul edilebilir yada Reddedilebilir.

Talep Esnek Teklifler:
(𝑃𝑏 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) ≥ 0 ⟹ Talep Esnek Teklif Kabul edilmelidir.
(𝑃𝑏 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) < 0 ⟹ Talep Esnek Teklif Kabul edilebilir yada Reddedilebilir.
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h. Bir esnek teklif en fazla bir periyotta kabul edilir.
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