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SUNUŞ
Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji
sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın
düzenlenmesi ve denetlenmesi süreci, ülkemizde de enerji sektörünün yeniden
yapılandırılması ve düzenlenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Anılan sürecin sonucu
olarak 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılması ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuş ve Kurumun karar
organı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19.11.2001 tarihinde görevine başlamıştır.
Kurumumuz kuruluşundan itibaren yaklaşık bir yıllık sürede bir yandan elektrik ve
doğal gaz piyasalarında düzenleme ve denetleme işlevinin gerektirdiği ikincil mevzuatın
hazırlanması ve diğer yandan da kurumsal yapının oluşturulması faaliyetini yürütmüştür.
Bu dönemde düzenleyici işlemler bağlamında 70’e yakın yönetmelik, tebliğ ve Kurul
Kararı şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerin tamamı, başta Kurul üyelerimiz
olmak üzere, alanında uzmanlaşmış ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından özenle
seçilerek Kurumumuza kazandırılmış olan personelimizin özverili çalışması ile
gerçekleştirilmiştir
Düzenleyici mevzuatın büyük oranda tamamlanması ile 3 Eylül 2002 tarihinde
elektrik piyasası, 2 Kasım 2002 tarihinde ise doğal gaz piyasası açılmıştır. Bu tarihlerden
sonra piyasada faaliyet gösterecek firmaların yoğun lisans ve sertifika başvuruları kabul
edilmeye başlanmıştır. Bunun dışında Doğal gaz piyasasında şehir içi doğal gaz dağıtım
ihaleleri için Kurumumuz tarafından hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2002 yılında
başlanmış olan ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması
ile bu konudaki
mevzuatımız AB üyesi ülkelerdeki düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmiş olacaktır.
Serbest piyasa mekanizmasının sorunsuz işleyebilmesi amacıyla
mevzuatın
geliştirilmesi
çalışmaları piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla karşılıklı
iletişim içinde gerçekleştirilmiştir.
Kurumsallaşma sürecini tamamlamış olan Kurumumuzun 2002 Yılı Faaliyet
Raporunun, ülkemizde rekabete açılan enerji sektörünün
yeniden yapılandırılması
sürecinde Kurumumuzun faaliyetlerini ve işlevini göstermesi açısından yararlı olacağı
inancındayım .
Saygılarımla,
Yusuf GÜNAY
BAŞKAN

BİRİNCİ BÖLÜM
KURUMSAL YAPI, KURULUŞ VE İŞLEYİŞ
1.1 Yasal Statü
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
ile kurulan
Elektrik
Piyasası
Kurumu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılan düzenleme ile Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu adını almıştır. Kurulun Başkan ve Üyeleri, 02.11.2001 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan 2001/3168 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmıştır.
Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kurumun ilişkili
olduğu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
Kurum, Kurul Kararı ile Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Kanunlarının
uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarma yetkisine sahiptir. Kurul ve
Kurum, yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak
kullanmaktadır. Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler, Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe konulmaktadır.
1.2. Amaç ve Görev Kapsamı
1.2.1. Amaç
Kurum;
 Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir
şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk
hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik
enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin
sağlanması amacını 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile,
 Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde,
çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz
piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz
piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin
sağlanması amacını ise 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile, yerine getirmektedir.
1.2.2. Görev Kapsamı
Kurum;
 Elektrik piyasasında; tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu
faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların
verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin 4628 sayılı
Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden,
performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin
oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, fiyatlandırma
esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere
yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu
fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri
uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada Kanuna uygun şekilde
davranılmasını sağlamaktan sorumludur.
 Doğal gaz piyasasında; doğal gazın
ithali, iletimi, dağıtımı,
depolanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin
hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden, piyasa ve
sistem işleyişinin
incelenmesinden, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin

oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, maliyeti
yansıtan fiyatların incelenmesinden ve piyasada 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası
Kanununa uygun
şekilde
davranılmasını sağlamaktan
yetkili
ve sorumludur.
Kanununun yürütülmesinde, gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan alacakları lisans veya
sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi, gözetimi, yönlendirilmesi, uyulacak
usul ve esaslar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı, verilme kriterleri, süreleri,
bedellerinin tespit şekli, çevre mevzuatı ile uyum sağlaması, sicil kayıtlarının tutulma
usulü ile lisans ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi
ile ilgili gerek görülen diğer hususlar çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.
Kurum; 4628 ve 4646 sayılı Kanunların hükümleri uyarınca Kurul Kararıyla
elektrik ve doğal gaz piyasasına ilişkin çıkardığı yönetmelikleri ve tebliğleri piyasada
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak
hazırlamaktadır.
1.2.3. Görev Dağılımı
Kurum, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre aşağıdaki görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür:


4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerini uygulamak.

 Her yılın Ocak ayının sonuna kadar, serbest tüketici tanımına ilişkin
limitlerdeki indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak.
 Tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik
enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak.
 Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri uyarınca mali
raporlama standartları ve yönetim bilişim sistemlerini belirlemek ve bunların
uygulanmasını sağlamak.
 Üretim, iletim ve dağıtım şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör
grubu tesisleri için güvenlik standartları ve şartlarını tespit etmek ve bunların
uygulanmasını sağlamak.
kanallarının
sağlamak.

 Piyasanın gelişimine bağlı olarak yeni ticaret yöntemleri ve satış
uygulanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi ve uygulanmasını

 Kanunun amaçları ile uyumlu olarak, gerektiği durumlarda, model
anlaşmalar geliştirmek.
 Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan
hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve
uygulamak.
 Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin eşitlik ve şeffaflık
standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm
ve şartlarına uyup uymadıklarını denetlemek.
 Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilere ilişkin standartlar ve
kurallar oluşturmak, uygulamak ve bu standartların piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak,
işletme ve muhasebe konularında kısıtlamalar içermesi gerektiğinde, bu kısıtlamaları
belirlemek.
 Yıllık raporu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları hazırlamak ve
Bakanlığa sunmak.

 Elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji
kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla gerekli
tedbirleri almak ve bu konuda teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimde bulunmak.
 Kanun hükümlerinin uygulanması ve Kanunla kendisine verilen
görevleri yerine getirmek için gerekli olan ve piyasada rekabeti geliştirmeye yönelik
olarak gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken, talimatları ve tebliğleri, şebeke
yönetmeliğini, dağıtım yönetmeliğini, müşteri hizmetleri yönetmeliğini ve dengeleme ve
uzlaştırma yönetmeliğini onaylamak.


Lisanslara ilişkin onaylarla, Kanunda belirtilen sair onayları vermek.

 Dağıtım
şirketleri
tarafından
hazırlanıp
TEİAŞ
sonuçlandırılan talep tahminlerini onaylamak, gerektiğinde revize ettirmek.

tarafından

 Kurul onaylı talep tahminlerine dayanarak, TEİAŞ tarafından hazırlanan
üretim kapasite projeksiyonu ve iletim yatırım planı ile bu planlarla uyumlu olarak
mülkiyeti kamuda olan dağıtım tesislerini işleten dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan
dağıtım yatırım planlarını onaylamak, gerektiğinde revize edilmesini sağlamak ve onay
verdiği yatırım planlarının uygulanmalarını denetlemek.
 İlgili lisans hükümleri uyarınca hazırlanacak olan; TETAŞ’nin toptan
satış fiyat tarifesini, iletim tarifesini, dağıtım tarifeleri ile perakende satış tarifelerini
incelemek ve onaylamak.
 İletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış için yapılacak
fiyatlandırmaların ana esaslarını tespit etmek ve gerektiğinde ilgili lisans hükümleri
doğrultusunda revize etmek.
 Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının kendi veya ortaklarının
ihtiyaçları dışında satışa sundukları elektrik enerjisi miktarına ilişkin yüzdeleri yayımlamak
ve gerektiğinde revize etmek.
 İletim ek ücreti oranını belirlemek ve iletim ek ücreti tutarının TEİAŞ
tarafından tahsili ve Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak.
 Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler
karşılığında Kuruma ödenecek bedelleri belirlemek.
 Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarını
incelemek veya incelettirmek.
 Tüzel kişilerden istenecek olan; hizmet güvenilirliği, hizmet dışı
kalmalar ve diğer performans ölçütleri ile ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli
olarak Kurula vermelerini sağlamak.
 Kanun ve yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve
yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul Kararlarına aykırı davranıldığı
durumlarda, idari para cezası vermek ve lisansları iptal etmek.
 Üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin inşası ve işletilmesi sırasında genel
olarak kamu yararının, hidrolik kaynakların, ekosistemin ve mülkiyet haklarının
korunması için diğer kamu kuruluşları ile birlikte hareket ederek kamu yararı ve
güvenliğine tehdit teşkil eden veya etme olasılığı bulunan durumları incelemek ve bu
durumları ortadan kaldırmak amacıyla, daha önceden bilgi vermek şartıyla bu tesislerde
20.11.1984 tarihli ve 3082 sayılı Kanun hükümleri uyarınca gereken tedbirleri almak.

 Kurumun, Başkanlık tarafından hazırlanan bütçesini, yıllık iş planını,
gelir-gider kesin hesaplarını, yıllık raporunu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları
onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına
karar vermek.
 Lisans sahibi tarafların, iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine
bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin anlaşmaların hükümleri üzerinde mutabakata
varamamaları halinde, ihtilafları Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre
çözmek.
 Kurumun giderlerini, onaylı bütçesi çerçevesinde ve harcama usul ve
esaslarını belirlemek üzere çıkaracağı yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmek.
 Mevcut sözleşmelerle ilgili olarak; bu sözleşmelerin tarafları arasında
yapılacak ve beş iş günü öncesinden tarih ve saati Kurula bildirilecek toplantılara, gerek
gördüğünde katılmak.
 Mevcut sözleşmelere ilişkin olarak, Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi
piyasaya girişi kolaylaştıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik
önerilerinde bulunmak ve mevcut sözleşmelerin ihtilafların halline ilişkin hükümlerini ihlal
etmemek kaydıyla, bu sözleşmelere ilişkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin
başlatılmasından önce, ihtilafların halli için arabuluculuk yapmak.
 Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, konusuna ait
olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, tüm kamu ve özel kuruluşlardan ve
kişilerden istemek ve/veya yerinde incelemek.
 Personel atamaları da dahil olmak üzere, Kurumun personel politikasını
oluşturmak ve uygulamak.
 Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve
kiralanması konularında karar vermek.
 Uluslararası organizasyon ve teşkilatların piyasaya ilişkin mevzuat ve
uygulamalarını izleyerek, gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak; yasal düzenleme
ihtiyacı duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunmak.
 Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her
türlü işleme karar vermek.

yetkilendirmek.

Uygun

bulduğu

konularda

Başkanlığı

görevlendirmek

veya

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, doğal gaz piyasası ile
belirtilen hususlardaki görevleri de yerine getirir:

ilgili olarak aşağıda

 Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla
ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek.
 Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin doğrudan taraf olunan uluslararası
anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için, Kuruma düşen görevlerin
yapılmasını sağlamak.
 Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Kuruma yetki verilen konularda, doğal
gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların
yürütülmesini sağlamak.
 Doğal Gaz Piyasası
Kanununda yer alan
lisans ve sertifikaların
verilmesine ve bunların yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve
uygulamak.
 Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan hükümler dahilinde özel
hallerde uygulamaya konulabilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespiti ile fiyat
belirlemesine yönelik kararları almak.
 Doğal gaz piyasası içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı
alanlarda, fiyat ve tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek.
 Doğal Gaz Piyasası Kanununda belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri
onaylamak veya tarife revizyonları hakkında karar almak.
 Doğal gaz piyasası faaliyetleri ile ilgili denetleme, ön araştırma ve
soruşturma işlemlerinin yürütülmesi, yetkisi dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve
dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarını
almak.
 Doğal Gaz Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler
veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilafları çözmek.
 Doğal Gaz Piyasası Kanununda gösterilen diğer görevleri yerine
getirmek ve yetkileri kullanmak.

1.2.4. Kurum Başkanının Görev ve Yetkileri
Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Başkan, Kurul
kararlarının uygulanmasından, yürütülmesinden ve Kurulun temsilinden sorumludur. Bu
sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar.
Kurum Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:


Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak.

 Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için Kurul kararı doğrultusunda
yeterli sayıda personeli istihdam etmek.
 Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde
çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve
koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki
ihtilaflarını çözmek.
idare etmek.



Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları

 Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu
kararların uygulanmasını izlemek.


Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

 Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve Kurum yıllık
raporunu hazırlamak ve Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin
toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.
1.3. İdari Yapı
1.3.1. Kurul
02.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun
2001/3168 Sayılı Kararı ile Kurul Başkanlığına Yusuf Günay, İkinci Başkanlığa M.Ali
Türkoğlu, Üyeliklere Prof. Dr. Osman Sevaioğlu,
C.Cengiz Kıral, Muzaffer Keleş,
Doç.Dr.Ayhan Albostan ve Doç.Dr.Hüseyin Sak (01.06.2002 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Turgut Bozkurt’un yerine) atanmış olup
19.11.2001 tarihinde Yargıtay I.Başkanlığı huzurunda yemin ederek fiilen çalışmaya
başlamışlardır.
Kurul, atanmasından itibaren yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede Kurumun
oluşumu ve elektrik ve doğal gaz piyasalarının düzenlenmesi için gerekli hukuki altyapıyı
hazırlamıştır.
1.3.2. Hizmet Birimleri
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilatı ve Personelinin Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğiyle, Kurumun hizmet birimleri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.

1.3.2.1. Ana Hizmet Birimleri

Başkanlığı

Başkanlığı



Elektrik Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı



Elektrik



Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı



Doğal Gaz Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi



Denetim Dairesi Başkanlığı



Finansman Dairesi Başkanlığı



Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı

Piyasası

Düzenleme,

İzleme

ve

Değerlendirme

Dairesi

1.3.2.2. Danışma Hizmet Birimleri

Başkanlığı



Hukuk Dairesi Başkanlığı



Uluslararası



Başkan Danışmanlığı



Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

İlişkiler

ve

Avrupa

Birliği

ile

Koordinasyon

1.3.2.3. Yardımcı Hizmet Birimleri


Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı



Yönetim Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı



Kurul Özel Büro Müdürlüğü



Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü



Savunma Uzmanlığı’dır

Dairesi

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ORGANİZASYON ŞEMASI

1.4. İnsan Kaynakları
İdari ve mali özerkliğe sahip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda
hizmetlerin, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi
personel eliyle yürütüleceği, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesi ile
düzenlenmiştir.
4628 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi esaslarına göre çıkarılan Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, 12.12.2001 tarihli ve 2001/3501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul
edilmiş ve 19.01.2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yürütecek kadro unvanları ile
sayılarına, Yönetmeliğe ekli 1 sayılı cetvelde yer verilmiştir. Buna göre, Kurumun çeşitli
unvanlara ait toplam 426 adet kadrosu bulunmaktadır.
Ayrıca, Kurumun uzmanlık gerektiren hizmetleri için,
sayıları 50’yi
geçmemek üzere Kurul Kararı ile sözleşmeli olarak Yerli ve Yabancı Uzman istihdam
edileceği Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası ile düzenlenmiştir.
Kurum Teşkilat Yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik hazırlanmış,
12.02.2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kurum tarafından hazırlanan ve Kurul Kararı ile kabul edilen; Enerji
Piyasası Düzenleme
Kurumu
Disiplin
Amirleri
Yönetmeliği ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin 19.02.2002 tarihli ve
24676 sayısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Resmi
Gazete’nin 12/02/2002 tarihli ve 24669 sayısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin
Yönetmelik ise, Resmi Gazete’nin 01.04.2002 tarihli ve 24713 sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 6 ncı
maddesi ile Kurumun İnsan Kaynakları politikasının amacı, “Kurumun görevlerini etkin ve
verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak personelin seçilmesini, eğitilmesini,
uluslararası kriterlere ve toplam kalite anlayışına uygun olarak yetiştirilmesini ve hizmet
birimlerinde görevlendirilmesini sağlamak” olarak belirlenmiştir.
Kurum
Teşkilatlanmasını tamamlayıncaya kadar, hazırlık döneminde
hizmetleri 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 61/j bendi uyarınca diğer kamu
kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları tarafından
yürütülmüştür.
İlk olarak 2002 yılı Mayıs ayında Kurum kadrolarına açıktan ve naklen
atama yoluyla personel istihdamına gidilmiştir. Ayrıca, 25 adet Enerji Uzman Yardımcısı
kadrosu için, giriş sınavı açılmış, yapılan sınav sonucunda başarılı olan 18 kişi, belirtilen
kadrolara Kurul Kararıyla atanmıştır. Kurumun Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Kurul tarafından çeşitli meslek gruplarından toplam
44 kişinin ataması yapılmıştır. 2002 yılı sonu itibarıyla Kuruma açıktan ve naklen ataması
yapılan personel sayısı 224’e ulaşmıştır.
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2002 yılı sonu itibarıyla; ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi 224’ ü kadrolu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve
Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi 44’ü Yerli-Yabancı
Uzman olmak üzere toplam 268 personel istihdam edilmektedir.
gibidir:

KADRO
ÜNVANLARI
TOPLAM

Kurumda istihdam edilen personelin cinsiyet ve eğitim durumları aşağıdaki

ÖĞRENİM DURUMU
YÜKSEK ÖĞRENİM
SAYISI
İLKÖĞRETİM LİSE 4 YILDAN
4 YIL VE
AZ
FAZLA
268

7

21

12

228

CİNSİYETİ
BAYAN ERKEK
94

174

Kurum kadrolarına atanan personelin, görevleriyle ilgili bilgi ve becerilerinin
arttırılması, meslekleriyle ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip
edilebilmesi, bunun sonucunda hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hazırlanmış ve Yönetmelik Kurul Kararı ile
yürürlüğe girmiştir. 2003 yılı için, yurtiçi ve yurtdışında hizmet içi eğitim, kurs, seminer
ve benzeri faaliyetlerle ilgili eğitim programları hazırlanmıştır.
1.5. Fiziksel Koşullar ve Donanım
Kurumun yapılanma sürecinde Merkez binası temin edilmiş, güvenli ve tam
fonksiyonlu ofis ortamı sağlanmıştır. merkez bina kapalı oda ve açık ofis şeklinde
düzenlenmiş ve Kurum, 2002 Eylül ayından itibaren yeni binasında hizmetlerini
sürdürmeye başlamıştır.
Kurum personelinin bilgilendirilmesi amacıyla; duyuru, bildiri, Ulusal
basında yayımlanan Kurum ile ilgili haberler ve basın açıklamaları Kurumun merkez
binasında bulunan 250’yi aşkın bilgisayar aracılığıyla (İntranet bağlantısıyla)
sunulmaktadır.
Kurum bünyesinde yapılandırılmış güvenli bilgisayar donanım alt yapısı ile
her kullanıcıya kişisel çalışma ortamı ve gerekli yazılım desteğiyle hizmet sunulmaktadır.
Kuruma gelen ve giden evrakların Kurum içindeki akışları bilgisayar ortamında takip
edilmektedir.
Yine, 1 mbit hız ile bağlanılan Internet aracılığı ile elektronik ortamda
çalışılmaktadır. Kurumun www.epdk.org.tr adresinde, Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası ile
ilgili Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Kurul Kararı şeklindeki düzenlemelere
ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik açıklamalar ile elektronik iletişime yönelik e-posta
adresleri yer almaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
ENERJİ PİYASASI
2.1. Elektrik Piyasası
2.1.1. Dünyada Elektrik Piyasası:
Dünyadaki elektrik piyasalarındaki uygulamalara bakıldığında ülke
tercihlerinin, merkezi tek alıcı modelinden, tam rekabetçi piyasaya kadar çeşitlilik
gösterdiği görülmektedir. Sürekli gelişim içerisinde olan ve büyük ölçüde teknolojik
altyapıya dayanan elektrik piyasalarında, uygulamadan edinilen deneyimler sonucu daha
karmaşık düzenlemelere doğru gidildiği izlenmektedir.
Bu çerçevede elektrik piyasasına ilişkin olarak Dünya genelinde uygulanan
piyasa modellerine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır:
Arjantin
Üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %93’ünün ticareti Mercado Electrico
Mayorista’da (MEM) yapılmaktadır. Üreticiler, dağıtım şirketleri ve büyük tüketiciler, MEM
üzerinden elektrik enerjisi alışverişi yapabilmektedir. MEM’de gerçekleştirilen elektrik
enerjisi ticareti için, ikili anlaşmalar piyasası ve spot piyasa olmak üzere iki temel piyasa
bulunmaktadır. Bu piyasada üreticiler, dağıtım şirketleri ve büyük tüketicilerle, koşulları
taraflar
arasında
serbestçe
müzakere
edilerek
oluşturulan
ikili
anlaşmalar
imzalayabilmektedir.
Avustralya
Avustralya elektrik piyasasında, üreticiler ve tedarikçiler arasında elektrik
ticareti için, bütün üreticilerin elektrik enerjisi üretiminin bir havuzda toplandığı ve bu
üretimin talebi karşılayacak şekilde dağıtıldığı bir toptan satış piyasası bulunmaktadır.
Şili
Şili’de, tüketicilerin serbest tüketici olup olmamasına bağlı olarak, ikili
anlaşmalar ve havuz sistemine ait unsurları bir araya getiren bir piyasa yapısı
bulunmaktadır. Üreticiler kapasite ya da elektrik enerjisini ikili anlaşmalar yoluyla
tüketimleri belirli bir eşiğin üzerinde olan serbest tüketicilere satmak için rekabet
etmektedir. Diğer taraftan dağıtım şirketlerine yapılan satışlar, sadece düzenlemeye tabi
olan spot piyasa fiyatları üzerinden yapılabilmektedir. Dağıtım şirketleri düzenlemeye tabi
piyasayı temsil ederken, düzenlemeye tabi olmayan piyasa talebinin yaklaşık %27'sine
karşılık gelmektedir.
Yunanistan
Yunanistan'da sistem işletmecisi olan Yunan İletim Sistemi Operatörü'dür
ve hem sistem, hem de piyasa işletiminden sorumludur. Yunanistan Elektrik Kanununa
göre, her tedarikçinin aynı zamanda üretici olmaları ve yeterli üretim kapasitesine sahip
olmaları gerekmektedir. Piyasa yapısı tüm elektriğin alınıp satıldığı bir tür merkezi
havuzdur.
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İngiltere ve Galler’in Yeni Elektrik Ticareti Düzenlemeleri (NETA)
Zorunlu olan İngiltere ve Galler Havuzu’nun yerine oluşturulan Yeni Elektrik
Ticareti Düzenlemeleri (NETA), üreticiler, tedarikçiler, ticaretçiler ve müşteriler arasında
ikili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi alışverişi ile bir dengeleme mekanizmasını
esas almaktadır. Taraflar arasında yapılmış olan ikili anlaşmalarda taahhüt edilmiş
miktarlarda bir eksiklik ya da fazlalık olması durumunda, bu farklılıklar daha kısa vadeli
olan bir piyasadan karşılanmaktadır.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda toptan satış piyasası (NZEM), katılımın gönüllü olduğu ve
kendi kendini düzenleyen bir piyasadır. Diğer bir ifadeyle NZEM kurallarına ilişkin
sorumluluk, tamamen sektör katılımcılarına aittir. Elektrik enerjisinin hemen hemen
tamamına yakını NZEM üzerinden alınıp satılmaktadır.
İskandinav Piyasası (Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka)
İskandinav Havuzu (Nord Pool), ikili anlaşmalara imkan tanıyan bir tür
gönüllü katılımlı havuzdan oluşmaktadır. Elektrik enerjisi, piyasa katılımcıları arasındaki
ikili anlaşmalar çerçevesinde havuz üzerinden ya da havuz dışından alınıp satılabilir.
Üreticiler, dağıtıcılar, tedarikçiler, sanayi tüketicileri, ticaret faaliyeti gösteren şirketler ve
aracılar havuza katılabilir. Danimarka dışında, İskandinav elektrik piyasasının tümü
serbestleştirilmiştir.
Ontario
Ontario elektrik piyasasındaki yapı, net havuzlu bir ikili anlaşmalar
piyasasıdır. Bu piyasadaki katılımcılar, spot piyasa/net havuz üzerinden satış yapabilir
veya diğer katılımcılarla ikili anlaşmalar yapmayı seçebilir. Dağıtım şirketleri dışında tüm
piyasa katılımcıları (üreticiler, tedarikçiler ve ticaret şirketleri) birden fazla piyasa faaliyeti
gösterebilir. Dağıtım şirketleri ise piyasaya kendi adlarına katılabilecek başka bir tüzel
kişilik oluşturabilir.
Pennsylvania New Jersey Maryland (PJM) Piyasası
PJM dünyanın en büyük rekabetçi toptan satış piyasasını ve Kuzey
Amerika’nın en büyük iletim şebekesini işletmektedir. Piyasa yapısı, ikili anlaşmalardan ve
havuzdan oluşmaktadır. Piyasa katılımcıları elektrik enerjisini spot piyasa üzerinden,
doğrudan üreticilerden ya da ikili anlaşmalar ile alabilmektedir. PJM’de vadeli ve gerçek
zamanlı enerji ticareti için iki ayrı piyasa bulunmaktadır.
Portekiz
Portekiz elektrik piyasası, kamuya ait bir sistem ile bağımsız bir sistemden
oluşmaktadır. Kısmi olarak kamu mülkiyetinde olan “kamu sistemi”nde, düzenlemeye tabi
bir fiyat üzerinden tedarikçilerle yapılmış zorunlu anlaşmalar bulunmaktadır. Kamu
tedarikçisi, arz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. “Bağımsız sistem” kamu sistemine
taraf olmayan üreticiler ve dağıtıcılardan ve serbest tüketicilerden oluşmaktadır. Bu
sistemde, elektrik ikili anlaşmalar yolu ile alınıp satılmaktadır.
İspanya
İspanyol elektrik piyasasında iletim ve dağıtım şebekelerine üçüncü taraf
erişimi, düzenlemeye tabidir. Tedarik faaliyeti ise serbestleştirilmiştir. Ticaret yapısı bir
ikili anlaşmalar piyasası ve net/gönüllü bir havuzdan oluşur. Serbest tüketiciler elektriği
doğrudan havuzdan alabilir veya herhangi bir üretici ya da tedarikçi ile ikili anlaşmalar
yapabilir.
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Sonuç olarak, Dünya genelinde, özellikle gelişmiş ülkelerde, rekabetçi ve
şeffaf bir piyasa yapısına doğru kararlı ve istikrarlı bir yönelişin olduğu açık olarak
görülmektedir. Piyasa yapısının doğru tasarlanmış olması kaydıyla, elektrik piyasalarında
rekabete geçişin tüketicilerin yanı sıra ülke ekonomilerine de büyük faydalar sağladığı
gözlenmektedir.
Piyasaların serbestleşmesinde ülkeler tarafından izlenen yollar farklı
olmakla beraber, son yıllarda elektrik piyasalarındaki eğilimin ikili anlaşmalar piyasası
üzerinde yoğunlaştığı izlenmektedir. Elektrik piyasalarındaki modellerin geliştirilmesinde
ve uygulamasında önemli bir konum işgal eden ve iki yıl önce zorunlu havuz sisteminden,
ikili anlaşmalar ve bir dengeleme mekanizmasına geçiş yapan İngiltere ve Galler
piyasasında 1998 yılından itibaren toplam 1.8 milyar Pound’luk tasarruf sağlanmıştır.
2.1.2. Türkiye’de Elektrik Piyasası
2001 yılı sonu itibarıyla 28 332 MW olan toplam Türkiye elektrik enerjisi
kurulu gücümüz 2002 yılı sonu itibarıyla 31 758 MW’a ulaşmıştır.
Elektrik enerjisi tüketimi 2001 yılına göre % 4,3 oranında artarak 2002 yılı
sonu itibarıyla 132,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Bu talebin 129,1 milyar kWh’ı
üretim, 3,6 milyar kWh’ı ithalat ile karşılanmış olup, 0,4 milyar kWh’lık ihracat
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılı elektrik enerjisi talebinin 2002 ‘ye göre % 7,7 oranında
artarak 142,5 milyar kWh olması beklenmektedir.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, ikili anlaşmalar piyasasının
oluşturulmasını öngörmekte, ikili anlaşmalarda taahhüt edilen miktarlardaki sapmaların
ise bir dengeleme ve uzlaştırma mekanizması ile uzlaştırılmasını gerektirmektedir.
Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve
ihracat faaliyetlerinden oluşacak elektrik piyasasında, söz konusu faaliyetlerden iletim,
dağıtım ve serbest olmayan tüketicilere yönelik perakende satış faaliyeti Kurum
tarafından düzenlemeye tabidir. Piyasada faaliyet gösterilebilmesi için Kurumdan lisans
alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, sürdürülecek her bir faaliyet için ve söz konusu
faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her bir tesis için ayrı lisans
alınması gerekmektedir.
Kurumsallaşma sürecinin oluşturulması ile birlikte; mali açıdan güçlü ve
istikrarlı, şeffaf ve rekabete dayanan bir piyasanın temelini oluşturacak düzenleyici
mevzuat çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.
4628 sayılı Kanunla Kurul tarafından düzenlenmesi öngörülen ikincil
mevzuat yürürlüğe konulmuş ve herhangi bir süre uzatımı alınmaksızın 2 Eylül 2002
tarihinde piyasa açılmıştır.
Düzenleyici mevzuat hazırlanırken, elektrik sektöründe bir reform
yapılmasına duyulan ihtiyacın hareket noktasını oluşturan temel felsefenin yaşama
geçirilmesi esas alınmıştır.
Bu noktada, piyasada yer alan ya da piyasa ile ilişkili her bir kurum ve
kuruluşun, reformun ana felsefesini özümsemesi ve üstlendikleri sorumlulukları
zamanında yerine getirmesi, öngörülen reform hedeflerine ulaşılmasında büyük önem
taşımaktadır.Bu kapsamda enerji alanında faaliyet gösteren K.İ.T.ler tarafından yapılması
gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) Elektrik Üretim Anonim
Şirketi’ne (EÜAŞ) yapılacak hidroelektrik santral devirlerine ilişkin Devir Protokolü
ivedilikle imzalanmalıdır.
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 Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki santralların, maliyetlerinin enerji ve
kapasite birim maliyetleri olarak tesis bazında ayrıştırılması işlemi, tamamlanmalıdır.
 Piyasa modelini bütünleyen en önemli bileşen olan dengeleme ve
uzlaştırma mekanizmasının tesis edilebilmesine yönelik Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliği çalışmasına, başlanmalıdır.
kurulmalıdır.



TEİAŞ bünyesinde kurulması gereken Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi,

 Piyasanın en serbest tarafı olan üretim yatırımları için sisteme bağlantı
ve sistem kullanımı konusunda görüş oluşturulması için TEİAŞ ve TEDAŞ’ın hazırlıklı
olmadıkları gözlenmiştir. Bu durum, lisans verilmesine ilişkin kararların alınmasında
kayda değer gecikmelere yol açmış olup, bu konudaki güçlükler hala sürmektedir.
 Piyasada tarifelendirme ve hizmet alımı için önem taşıyan yan hizmet
anlaşmalarına esas bedeller EÜAŞ ve TEİAŞ tarafından belirlenememiştir.
 TEDAŞ, ikili anlaşmalar ve Kurum tarafından düzenlemeye tabi ikili
anlaşmalar için gerekli olan “yük profilleri” çalışmasını henüz başlatamamıştır.
 Bölgesel tarifelere esas olmak üzere; dağıtım ve perakende satış
faaliyetlerine ilişkin hesaplar, maliyetleri yansıtan şekilde TEDAŞ tarafından il bazında
ayrıştırılamamıştır.
 Dağıtım bölgelerinin yeniden gruplandırılması ve idari açıdan yeniden
yapılandırılması gerçekleştirilememiştir. Bu durum beraberinde bölgesel tarifelerin
belirlenmesi, serbest tüketici uygulaması ve tüketicilerin desteklenmesi konularının
ötelenmesine yol açmıştır.
 Bölgesel tarife uygulanması sonucu fiyat yükselmesine maruz kalacak
tüketicilerin desteklenmesi amacıyla tüketicilere doğrudan geri ödeme şeklinde yapılacak
sübvansiyonların fiyatlara müdahale edilmeksizin yapılacağı ve miktar, usul ve esasların
Bakanlıkça tespit edileceği Kanunla düzenlenmiş olmasına rağmen, 2002 yıl sonu
itibarıyla bu yönde bir çalışma başlatılmamıştır.
2.2. Doğal Gaz Piyasası
2.2.1. Dünyada Doğal Gaz Piyasası
Stratejik bir birincil enerji kaynağı olarak, Dünyada ve ülkemizde kullanımı
hızla yayılmakta olan doğal gaz diğer alternatif enerji kaynakları yerine hızla ikame
edilmektedir.
Dünyada doğal gaz çok eski yıllardan beri kullanılmakla beraber popüler
hale gelmesi 1960 lı yıllara dayanmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansının yaptığı
çalışmalara göre , her yıl ortalama % 1,6 oranında artarak Dünyadaki doğal gaz
tüketiminin 2010 yılında 2.085 Mtoe ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2000’li yılların başında Dünyada doğal gaz üretimi 2.181 milyon ton petrol
eşdeğeri, tüketimi ise 2.164 milyon ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir.
Dünyada doğal gaz kaynaklarının bölgesel dağılımına bakıldığında
rezervlerin petrole göre daha geniş bir alana dağıldığı görülmektedir. Ortadoğu bölgesi
Dünyadaki petrol rezervlerinin % 65‘ine sahip olduğu halde doğal gaz rezervlerinin %
34’üne sahip bulunmaktadır.
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Panasya ve Latin Amerika’da 2010 itibarıyla gaz şebekelerinin ortaya
çıkacağı, geleneksel petrol ihracatçısı ülkelerden Endonezya, Meksika ve İran’ın gaz
ihracatına başlayacağı ve bir senaryoya göre de doğal gazın petrol ile rekabete gireceği
öngörülmektedir.
Tüketimi hızla artan doğal gazın enerji kaynakları içindeki payı da bu
nedenle yükselmektedir. 2020 yılına kadar doğal gazın tüketiminin 4.7 trilyon metreküpe
yükselmesi beklenmektedir.
Doğal gazın elektrik üretiminde kullanımı yıllar itibarıyla artan bir seyir
izlemektedir. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan doğal gazın toplam doğal gaz
tüketiminin % 33’üne ulaşması beklenmektedir.
Kuzey Amerika ülkelerinde ABD ve Kanada’da doğal gaz tüketimlerinin
2020 yılına kadar yıllık % 1,6, Meksika’da % 2,4 oranında artması beklenmektedir.
Kanada doğal gaz üretiminin % 55’ini ABD’ye ihraç etmektedir ki bu rakam
ABD’ de tüketilen gazın %14 ‘üne tekabül etmektedir. 2005 yılına kadar bu pazar payının
% 18,4’e çıkması beklenmektedir.
ABD ayrıca, ucuzlaması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz ithaline de ağırlık
vermeye başlamıştır. İthalat genellikle Cezayir’den yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz
yıllarda 2,3 milyar metreküp olan bu ithalatın 2020 de 11 milyar metreküpe ulaşması
beklenmektedir.
Avrupa gaz rezervleri Dünya rezervlerinden % 5 daha az olup genellikle
Hollanda, Norveç ve İngiltere’de yer almaktadır. Avrupa’nın gaz ihtiyacının 1/3’ü bölge
dışındaki eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine dahil ülkeler ile Cezayir’den tedarik
edilmektedir. Batı Avrupa gaz talebinin yılda % 2,9 oranında artarak 2020 yılına kadar
733 milyar metreküpe çıkacağı beklenmektedir. Doğal gaz piyasasında İtalya ve İspanya
da gelişme gösteren ülkelerdendir. İtalya’nın ENI, Libya’nın Libya Ulusal Petrol Şirketi ile
Libya doğal gazının deniz altından yapılacak boru hattı ile İtalya‘ya ithali konusunda
anlaşmaya varılmış olup, 2003 yılından itibaren yılda 7,4 milyar metreküp doğal gazın
ithali öngörülmektedir. Doğu Avrupa ülkelerinin gaz tüketiminde bir düşüş
gözlenmektedir. Rusya federasyonu Dünya doğal gaz ticaretinde hakim durumdadır.
Rusya 198,2 milyar metreküp olan toplam doğal gaz ihraç miktarının 118,9 milyar
metreküp’ünü Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir. Azerbaycan doğal gaz rezervlerinin 396
- 707,9 milyar metreküp olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervin 16 - 19 milyar
metreküpünün bu ülkeye ihraç imkanı sağlayacağı tahmin edilmektedir.
2020 yılına kadar Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin tüketiminin yıllık % 2,1,
diğer Doğu Avrupa Ülkelerinin ise % 5,6 oranında artması beklenmektedir.
Orta ve Güney Amerika bölgesindeki gaz rezervleri Dünya rezervlerinden
daha az seviyededir. Bu nedenle 2020 yılında tüketimin % 5 oranında artması
beklenmektedir. Bölgedeki en büyük gelişme Brezilya’da olmuştur.
Asya’da doğal gaz tüketiminin 2020 yılına kadar, yıllık % 5,6 oranında
artarak 891 milyar metreküpe ulaşması beklenmektedir.
Japonya Dünyadaki en büyük ve önemli sıvı doğal gaz ihracatçısı
konumundadır. Endonezya ve Malezya da ihracatçı ülkeler konumundadır. Avustralya ise
bölgede büyük bir doğal gaz tüketicisi olmamakla beraber sıvı doğal gaz ihracatçısı
durumundadır. Söz konusu ülkenin doğal gaz rezervleri ülkenin kuzey batısında yer
almakta olup yaklaşık 608,8 milyar metreküp civarındadır.
Çin ve Hindistan bölgelerindeki tüketimlerin % 15’ini gerçekleştirmekte
olup taleplerinde ciddi artışlar beklenmektedir. Ayrıca Rusya doğal gazının İran üzerinden
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Hindistan’a ulaştırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Hindistan Dünyanın enerji
üreten 7 nci büyük ülkesidir. Bloomberg Enerji raporuna göre, Hindistanın gelecek
seneye kadar Dünyanın enerji üreten en büyük 3 üncü ülkesi durumuna geleceği
beklenmektedir. 2005 yılında Hindistan’ın
enerji maksadıyla kullandığı doğal gaz
ihtiyacının % 60 oranında artacağı belirtilmektedir.
Ortadoğu bölgesi Dünyanın ikinci büyük doğal gaz rezerv alanıdır. İran,
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri önemli rezervlere sahiptir.
Afrika’daki rezervler dünyadaki toplam rezervlerin yaklaşık % 8’i
civarındadır. Afrika’nın gaz tüketiminin % 70’i ile üretimin % 80’inden fazlası Cezayir ve
Mısır tarafından gerçekleştirilmektedir. Cezayir üretimin % 70’ini boru hattı ve
sıvılaştırılmış doğal gaz tankerleri ile ihraç etmektedir..
Sonuç olarak dünyada doğal gaz kullanımının önümüzdeki yirmi yılda
artacağı, tüketim artışının özellikle gelişmekte olan ülkelerde olacağı doğal gazın elektrik
üretiminde kullanılacağı ve ülkelerin ithal ve ihraç kaynaklarını çeşitlendirmedeki
çalışmalarının yoğunluk kazanacağı anlaşılmaktadır.
2.2.2. Türkiye’de Doğal Gaz Piyasası
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, Doğal Gaz sektörünün rekabete
açılmasının sağlanması, ithal bağlantılarının ve boru hattı güzergahlarının gerçekçi talep
çalışmalarına dayandırılması, birincil enerji tüketiminde doğal gaz ve hidrolik enerji
paylarının yükselmesi, ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyecek, çevreye en az düzeyde
zarar verecek, asgari miktar ve maliyette enerji tüketimi ve dolayısıyla arzının hedef
alınması, sektörün çok ciddi ve sağlıklı çalışmalarla planlanması, talebi karşılamaya dönük
üretim sisteminin iletim ve dağıtım sistemleri ile birlikte gerçekleştirilmesi, uzun vadeli
gaz alımlarına ait girişimlerin elektrik, sanayi, konut gelişim planları dikkate alınarak
yapılması, yeniden yapılanma aşamasında bölgesel gaz kullanımı ve ülke genelinde
kullanımın yaygınlaştırılması, piyasanın oluşturulması için gerekli yeni yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Sektörün rekabete açılmasını sağlayacak yeniden yapılanma ve Düzenleyici
Kurulun çalışmaları 2002 yılı içinde büyük ölçüde tamamlanmış ve 02.11.2002 tarihinde
doğal gaz piyasası açılmıştır. Doğal gaz piyasasına ilişkin olarak, piyasaya giriş, piyasa
faaliyeti ve tarifelere ilişkin düzenlemeler yapılmış, lisanslar ve sertifikaların verilmesi
çalışmalarına ve tarifelerin düzenlenmesine başlanmıştır.
2002
gerçekleşmiştir.

yılında

doğal

gaz

tüketimi
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milyar

metreküp

civarında

Diğer yandan ülkemizde doğal gaz türeticisi TPAO, Thrace Basin, Amity Oil,
gibi üretim şirketlerinin ihmal edilebilir bir seviyede de olsa satış miktarlarının da göz
önünde tutulması gereklidir. Bu miktarda tüm üretici şirketlerin üretim toplamı 242
milyon metreküptür.
Doğal gaz kullanımını tüm ülkeye yaygınlaştırmak amacıyla, doğal gaz
dağıtım şebekesi bulunmayan şehirlerin şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihale
çalışmalarına başlanmış olup söz konusu çalışmalara 2003 yılında da devam edilecektir.
18 Eylül 1984 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında doğal gaz sevkiyatına ilişkin bir anlaşmanın
imzalanması ile doğal gaz ithalatı ilk kez ülkemizin gündemine
girmiştir. Doğal gaz
piyasası Kanunu’nun çıkarılmasına kadar geçen süreçte, BOTAŞ, 6 ayrı ülke ile 9 adet
doğal gaz alım- satım anlaşması imzalamıştır. İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile
doğal gaz talebimiz büyük oranda 6 farklı anlaşma ile karşılanmaktadır. Bu anlaşmaların
plato dönemlerinde ulaşacağı yıllık alım miktarları; Rusya federasyonundan 6 milyar, 16
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milyar (mavi akım) ve 8 milyar metreküp olmak üzere toplam 30 milyar metreküp,
İran’dan 10 milyar metreküp doğal gaz, Cezayir’den 4 milyar metreküp ve Nijerya’dan
1,2 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG dir.
1987 yılında 552 milyon metreküp ile başlayan doğal gaz ithalatı son 15
yılda 32 kat artarak 2002 yılında 17 milyar metreküp seviyelerine ulaşmıştır. 2002 yılı
miktarının sektörel olarak dağılımı; elektrik üretiminde 11,6 milyar metreküp, gübre
üretiminde 497 milyon metreküp, konutların ısıtılmasında 2,9 milyar metreküp, sanayinin
kullanımında 2,2 milyar metreküp seviyelerinde gerçekleştirmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FAALİYETLER
3.1. Elektrik Piyasası Faaliyetleri
3.1.1. Düzenlemeler
2002 yılı; yılın son çeyreğinde piyasanın açılması ile birlikte yapılan lisans
başvurularının inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra ağırlıklı olarak,
piyasanın herhangi bir uzatma olmaksızın 03.09.2002 tarihinde açılması hedefi
doğrultusunda hazırlanan bir program dahilinde, ikincil mevzuat oluşturma çalışmalarının
yoğun olduğu bir dönem olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda mevzuat bütünü içerisinde
büyük önem taşıyan 6 yönetmelik ve 7 tebliğ yayımlanmıştır.
1- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği; 04.08.2002 tarihli ve 24836 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, elektrik piyasasının
rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek tüzel kişilere
verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemiş olup, piyasada faaliyet gösteren veya
gösterecek tüzel kişilerin; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende
satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini gösterebilmek için almak
zorunda oldukları lisanslarda yer alması gereken hükümleri, lisans verilmesine, lisansların
tadiline, yenilenmesine, sona ermesine ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile lisans sahibi
tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.
2- Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği; 11.08.2002 tarihli ve 24843
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, elektrik
piyasasında Kurum tarafından düzenlemeye tabi olan tarifelerin hazırlanmasına,
incelenmesine, değerlendirilmesine, değiştirilmesine ve onaylanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemiş olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt Anonim Şirketi ile dağıtım ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin tarife
önerilerinin hazırlanma kriterlerini ve bu tüzel kişilerin gelir ve/veya ortalama fiyat
tavanlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.
Bu Yönetmeliğe dayalı olarak aşağıdaki tebliğler yayımlanmıştır:
a- İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında
Tebliğ; 11.08.2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. İletim ve dağıtım bağlantı tarifeleri kapsamındaki iletim ve dağıtım bağlantı
bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğ ile düzenlenmiştir.
b- Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ;
11.08.2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi kullanım fiyatına ilişkin tarife
önerisine esas alınacak dağıtım sistemi gelir tavanının belirlenmesi için yapılacak
hesaplamalara ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.
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c- İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ;
11.08.2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TEİAŞ’ın iletim sistemi kullanım fiyatına ilişkin tarife önerisine esas alınacak iletim sistemi
gelir tavanının belirlenmesi amacıyla yapılacak hesaplamalara ilişkin usul ve esaslar bu
Tebliğ ile düzenlenmiştir.
d- İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ;
11.08.2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TEİAŞ’ın iletim sistemi işletim fiyatına ilişkin tarife önerisine esas alınacak iletim sistemi
işletim gelir tavanının belirlenmesi amacıyla yapılacak hesaplamalara ilişkin usul ve
esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.
e- Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış
Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ; 11.08.2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ, perakende satış lisansı sahibi tüzel
kişilerin perakende satış hizmet geliri ile perakende enerji satış fiyatına ilişkin tarife
önerisine esas alınacak Ortalama Perakende Satış Hizmet Geliri Tavanı ile Ortalama
Perakende Enerji Satış Fiyatı Tavanının belirlenmesi amacıyla yapılacak hesaplamalara
ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.
3- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği; 04.09.2002 tarihli
ve 24866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında
gerçek ve tüzel kişilerin serbest tüketici niteliği kazanmalarına ilişkin uygulamalara dair
usul ve esasları düzenlemiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin hangi koşullarda serbest
tüketici olabilecekleri, serbest tüketiciler ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın
aldıkları lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri de bu Yönetmelik ile
düzenlenmiştir.
4- Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, 04.09.2002 tarihli
ve 24866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bu
Yönetmelik; Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, toptan satış lisansı sahibi
tüzel kişiler ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektrik enerjisi
ithalatı ve/veya ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile ithalat ve/veya ihracat faaliyeti
yapacak tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.
5- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, 25.09.2002
tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik; dağıtım sistemine
bağlanmak isteyen veya bağlı olan tüketiciler ile bu tüketicilere bağlantı anlaşması,
perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında hizmet veren taraflara
uygulanacak standart, usul ve esasları düzenlemiştir.
6- Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte
Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim
Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik; 28.11.2002 tarihli
ve 24950 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik; mevcut sözleşmeleri
kapsamında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti sürdürme görevi verilen tüzel
kişilerin mevcut sözleşmelerinin Kanun çerçevesinde tadiline ve iletim faaliyeti ile
vazgeçilen faaliyetlerin ilgili kuruluşlara devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.
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Diğer Tebliğler olarak aşağıdaki tebliğler yayımlanmıştır.
Rüzgar ve Güneş Ölçümlerine İlişkin Tebliğ; 11.10.2002 tarih ve
24903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı üretim tesisi kurulmasına temel teşkil eden ölçümlere ilişkin usul ve
esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.
Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ;
8/12/2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Elektrik piyasasında kullanılacak sayaçların asgari özellikleri bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.
3.1.2. Lisanslar
Elektrik Piyasası Kanununda öngörülen 18 aylık Hazırlık Döneminin
03.09.2002 tarihinde sona ermesiyle birlikte, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
belirlenen bir takvim çerçevesinde elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel
kişiler ile halen sektörde faaliyette bulunan kamu tüzel kişilerinin lisans başvuruları
Kurumumuz tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. 03.09.2002 tarihinden 31.12.2002
tarihine kadar olan süre zarfında, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile TETAŞ ve TEİAŞ hariç
olmak üzere, Kurumumuza toplam 198 adet başvuru yapılmış olup, usulüne uygun olarak
yapılan başvurulardan 62 adedi inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır. İkincil mevzuat
bütününün tamamlanmamış olmasına rağmen çok sayıda lisans başvurusunda
bulunulmuş olması, özel sektörümüzün serbest elektrik piyasasına olan ilgisini yansıtması
açısından önemlidir.
Bu kapsamda, Kurumumuza üretim lisansı için yapılan toplam başvuru
sayısı 165 adet olup, bu başvurulara konu olan tesislerin kurulu güçleri toplamı 6122
MW’dır. Başvuruların 4137 MW’ı rüzgar enerjisi santralı, 1029 MW’ı hidroelektrik santral
ve 956 MW’ı termik santral kurmak üzere yapılmıştır.
1399 MW kurulu güce sahip 35 adet rüzgar enerjisi santralı, 41 MW kurulu
güce sahip 2 adet hidroelektrik santralı ve 400 MW kurulu güce sahip 6 adet termik
santral başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır. İnceleme ve değerlendirmeye
alınan başvurulardan, 38 adeti için TEİAŞ ve TEDAŞ’a sisteme bağlantı hakkında görüş
sorulmuştur.
31.12.2002 tarihine kadar, otoprodüktör lisansı kapsamında Kurumumuza,
316 MW kurulu güce sahip toplam 24 adet başvuruda bulunulmuştur. Yapılan
başvuruların santral tipine göre dağılımları aşağıdaki gibidir:


1 MW kurulu güce sahip 1 adet rüzgar enerjisi santralı



9 MW kurulu güce sahip 1 adet hidroelektrik santralı



306 MW toplam kurulu güce sahip 22 adet termik santralı

Söz konusu otoprodüktör lisansı başvurularından, inceleme ve
değerlendirmeye alınan 14 adedi için TEİAŞ ve TEDAŞ’a sisteme bağlantı hakkında görüş
sorulmuştur.
Kurumumuza otoprodüktör grubu lisansı için yapılan toplam başvuru sayısı
5 adet olup, bu başvurulara konu olan tesislerin kurulu güçleri toplamı 157 MW olmak
üzere, tesis tipine göre dağılımları aşağıda belirtilmektedir.


16 MW toplam kurulu güce sahip 1 adet rüzgar santralı



4 MW toplam kurulu güce sahip 1 adet hidroelektrik santralı
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137 MW toplam kurulu güce sahip 3 adet termik santralı

Söz konusu otoprodüktör grubu lisansı başvurularından, kurulu gücü
toplamı 125 MW olan 2 adet termik santralın sisteme bağlantısı hakkında TEİAŞ ve
TEDAŞ’a görüş sorulmuştur.
Üretim faaliyetinin yanı sıra toptan ve perakende satış lisansı için de
Kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurulardan 3 adedi toptan satış lisansı için
yapılmış olup, hepsi inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır. Ancak, söz konusu
başvurular kapsamında yapılan ithalat talepleri gerek mevzuatta tanımlanan uluslararası
enterkoneksiyon şartının sağlanmamış olması, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve TEİAŞ’ın olumsuz görüşleri nedeniyle değerlendirmeye alınamamıştır.
bölgelerinin
alınmıştır.

Kurumumuza yapılan 1 adet perakende satış lisansı başvurusu ise dağıtım
kesinlik kazanmasını müteakip incelemeye alınmak üzere beklemeye

Diğer taraftan, kamu tüzel kişileri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
öngörülen takvim dahilinde faaliyet alanlarına ve tesislerine göre lisans almak üzere
Kurumumuza başvuruda bulunmuşlardır. Bu kapsamda, 31.12.2002 tarihi itibarıyla
Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları üretim lisansı için, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
iletim lisansı için ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. toptan satış lisansı için
başvuruda bulunmuşlardır.
Bu kapsamda EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları, işletmekte ya da işlettirmekte
oldukları tesisler ile inşa halinde olan tesisler için toplam 151 adet üretim lisansı
başvurusunda bulunmuşlardır.
Bu başvuruların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları Lisans Başvuruları

Başvuru
Sahibi

Tesis Türü

Başvuru Sayısı

Kurulu Güç (MW)

24

8167

İnşa Halinde

4

2023

İşletmede

1

15

İşletmede

93

10108

İnşa Halinde

25

2908

4

3204

151

26425

İşletmede
Termik

EÜAŞ

Yenilenebilir

Hidroelektrik

Bağlı
Ortaklık

Termik

İşletmede
TOPLAM

EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının lisans başvurularının tümü inceleme ve
değerlendirilmeye alınmış olup, bunlardan işletmede olan 14 adedi ile inşa halinde olan 2
adedinin inceleme ve değerlendirmesi tamamlanmıştır.
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3.1.3. Tarifeler
Doğal tekel niteliği göstermesi nedeniyle iletim ve dağıtım şebeke
faaliyetlerinin ve bunların yanısıra serbest olmayan tüketicilere yapılacak perakende satış
faaliyetlerine ilişkin fiyatlandırmaların esaslarını belirleyen tarife düzenlemeleri, gerçek
maliyetlerin yansıtılmasına ve verimliliği teşvik edici bir ortam yaratılmasına katkı
sağlayacaktır.
Kurumumuz; tarifelerin düzenlenmesi ve onaylanması sürecinde;


Gerçek maliyetlerin yansıtılmasını,



Tüketiciler ile tedarikçilerin çıkarlarının dengelenmesini,



Rekabetin teşvik edilmesini,



Verimliliğin sağlanmasını,



Sektörün mali açıdan sürdürülebilir olmasının sağlanmasını,

esas almaktadır.
Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve
11.08.2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik
Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine göre;



İletim bağlantı tarifesi,



Dağıtım bağlantı tarifesi,



İletim tarifesi,



Dağıtım tarifesi,



Serbest olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifesi,

 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin toptan satış
tarifesi, Kurumumuzca düzenlemeye tabidir.
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel
kişilerin tarife önerilerini hazırlarken esas alacakları gelir düzenlemesine ilişkin takvim,
sunulması gereken bilgi ve belgeler, tarife tiplerine göre tebliğlerle olan bağlantılar,
abone grupları, tarife bileşenleri, tarifelerin hesaplanma yöntemleri, hizmet maliyet
analizlerinin hangi esaslar doğrultusunda yapılacağı yer almaktadır.
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği çerçeve bir yönetmelik niteliğinde
olup, hesaplamaya ilişkin detaylar ilgili tebliğlerde düzenlenmiştir. “ Düzenlemeler”
başlıklı 3.1.1 inci bölümde bahsedilen Tebliğler dışında yine Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliğinin tamamlayıcı bir düzenlemesi olan “Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife
Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ” de düzenlenmiştir. Bu Tebliğ ile gelir düzenlemesine tabi lisans sahibi
tüzel kişiler tarafından gelir ve tarife düzenlemesi çerçevesinde yapılması gereken
hesaplama ve raporlamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri uyarınca elektrik
piyasasında uygulanacak düzenleme yöntemleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
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Piyasa Faaliyetleri ve Düzenleme Yöntemleri

Faaliyet

Düzenlenen Fiyat/Bedel

Düzenleme Yöntemi

Bağlantı Bedeli

Projelendirme

Sistem Kullanım Fiyatı

Gelir Tavanı

Sistem İşletim Fiyatı

Gelir Tavanı

Bağlantı Bedeli

Projelendirme ve Standart
Bağlantı Bedeli

Sistem Kullanım Fiyatı

Karma

Perakende Satış Hizmeti

Perakende Satış Hizmeti Fiyatı

Fiyat Tavanı

Perakende Satış

Ortalama Perakende Satış Fiyatı

Fiyat Tavanı

Toptan Satış (TETAŞ)

Ortalama Toptan Satış Fiyatı

Maliyet Esaslı Fiyatlandırma

İletim (TEİAŞ)

Dağıtım

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerinde tanımlanan
uygulamalar 1 Ocak 2004 – 31 Aralık 2006 dönemi için uygulanacaktır. 2003 yılı ise bir
geçiş dönemi olacaktır.
Elektrik piyasasında iletim sisteminin işletilmesi faaliyetinden sorumlu
kuruluş olan TEİAŞ ile toptan satış faaliyetinde bulunan TETAŞ, Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği gereği lisans başvurusunda bulunmuştur.
TEİAŞ lisans başvurusunun yanı sıra İletim Sistemi Sistem Kullanım ve
Sistem İşletim Fiyatları Metodolojisi Bildirimi, Bağlantı Bedelleri Metodolojisi Bildirimi ve
İletim Sistemi Sistem Kullanım Fiyat Bildirimini de onaylanmak üzere sunmuştur. TEİAŞ
tarifelerinin onaylanması ile Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde
ülkemizde elektrik iletim hizmeti verilmesine dair ilk defa bir tarife saptanmış olacaktır.
İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Fiyatları Metodolojisi,
piyasa yapısına geçmiş ülkelerde halen kullanılan Yatırım Maliyetine Dayalı Fiyatlandırma
Nakil Modeli adı verilen matematiksel bir modele dayanmakta olup, bu modelin
çalıştırılması sonucunda bölgesel fiyatlara ulaşılabilmektedir.

Yatırım Maliyetine Dayalı Fiyatlandırma Nakil Modeli ile;
 Marjinal
hedeflenmektedir,

yatırım

maliyetini

yansıtan

fiyatların

belirlenmesi

 Yaz ve kış puant baz durumunda, MWkm cinsinden iletim sistemi
kullanım miktarı dikkate alınmaktadır,
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 İletim Sistemi Sistem Kullanım gelirlerinin %50’sinin üretim tarafından,
%50’sinin ise tüketim tarafına bağlı kullanıcılardan tahsil edilmesi esas alınmaktadır.
Sistem işletim fiyatı ise bölgesel farklılık göstermemektedir. Sistem İşletim
Fiyatı içinde yer alan ve kontrol edilebilen maliyetleri karşılamaya yönelik unsurun yanı
sıra, sistemin işletilmesi sırasında doğacak kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen
maliyetlerden (yan hizmetlerin sağlanması ve sistem kısıtlarının yönetilebilmesi için yük
dağıtım merkezinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek maliyetler) dolayı da ilave bir
maliyet unsuru oluşacaktır. Söz konusu ilave maliyetler kullanıcılara, metodoloji
çerçevesinde sistem işletim fiyatlarının bir unsuru olarak yansıtılacaktır.
Ayrıca, iletim sistemi sistem kullanım ve iletim sistemi, sistem işletim
fiyatlarına 27.12.2002 tarihli ve 78 sayılı Kurul kararı uyarınca ‰7 (binde yedi) oranında
iletim ek ücreti de ilave edilerek kullanıcılara yansıtılmaktadır.
TETAŞ’ın toptan satış tarifesi belirlenirken ise satın aldığı elektrik
enerjisinin ortalama fiyatının tarifeye yansıtılması ve mali yükümlülüklerini yerine
getirebilme kapasitesi esas alınmaktadır.
Dağıtım ve perakende satış tarifelerinin oluşturulmasında maliyet yapıları
itibarıyla benzer dağıtım bölgelerinin tespiti büyük önem taşımaktadır. 2002 yılı içerisinde
TEDAŞ’ın dağıtım bölgelerinin yeniden gruplandırılması hususunda çeşitli çalışmalar ve
toplantılar yapılmıştır. Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalarda TEDAŞ müessese ve
bağlı ortaklıklarının;

Mevcut kayıp-kaçak oranları, maliyet yapıları ve yatırım ihtiyaçları
itibarıyla homojenlik,

Mali açıdan sürdürülebilirlik çerçevesinde satın alınan enerjinin
bölgeler arasında dengeli dağılımı,

Coğrafik yapı, personel sayısı, hat uzunluğu, trafo gücü v.b. unsurlar
açısından verimli işletmecilik şartları,
tutulması,



Tüketicilerin

doğrudan

desteklenme

ihtiyacının

asgari

düzeyde

hususları temel kriter olarak alınmak suretiyle maliyet yapıları açısından
birbirleriyle kıyaslanabilir bölgeler biçiminde yeniden yapılandırılması benimsenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kurumumuz, Hazine Müsteşarlığı ve
TEDAŞ temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucunda TEDAŞ’ın 13 bölge
bazında yapılanması hususunda mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda bölgesel bazda
tarifelerin hayata geçirilebilmesi için öncelikle idari yapılanma açısından gerekli işlemlerin
ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.
Kayseri bölgesinde elektriğin dağıtımı ve perakende satışını yürütmekte
olan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. ile de hesapların ayrıştırılması ve tarifelerin
belirlenmesi hususlarında çalışmalar sürdürülmektedir.
3.1.4. Dünya Bankası Finansmanı ile Yapılan Çalışmalar
Bu kapsamda 4 proje bulunmaktadır. Bu projelerden 3’ü tamamlanmış
olup, 1 tanesi ihale değerlendirme aşamasındadır.
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3.1.4.1. Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı;
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında öngörülen yeni piyasa modelinin
uygulanmasına ilişkin detaylara açıklık getirmek ve hazırlanması gereken ikincil mevzuat
çalışmaları sırasında ve reform programının her aşamasında piyasa katılımcılarına
referans bir kaynak sağlamak amacıyla, Bakanlık bünyesinde daha önce oluşturulan bir
çalışma grubu tarafından ilk taslağı hazırlanmış bulunan Elektrik Piyasası Uygulama El
Kitabı, Kurumumuz tarafından hazırlanan düzenlemeler çerçevesinde nihai hale getirilerek
Kurum internet sayfasında yayımlanmıştır. Bu konuda daha önceki çalışmada da
danışmanlık hizmeti alınan yabancı danışmanlık firmalarına mensup uzmanlardan,
özellikle piyasa modeline ilişkin olarak TEİAŞ’ın danışmanlarıyla ortak çalışma
yürütülmüştür.
3.1.4.2. İkincil Mevzuatın Hazırlanmasına Destek Projesi
Dünya Bankası yönetimi altındaki PPIAF (Public Private Infrastructure
Advisory Facility) tarafından sağlanan 400,000 Amerikan Doları tutarındaki hibenin
kullanımı için Dünya Bankası tarafından 2001 yılı başlarında bir ön yeterlilik ihalesi
gerçekleştirilmiştir. Ön yeterlilik elemesi sonucu oluşturulan kısa listede yer alan
firmalardan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda yine Dünya Bankası
tarafından hazırlanan bir İş Tanımı’na dayanarak 2001 yılı Temmuz ayı içinde teklifler
alınmıştır. İhale değerlendirmesi Dünya Bankası tarafından ancak Ekim ayı içinde
tamamlanabilmiştir.
2002 yılı Ocak – Temmuz ayları arasında yürütülen projede, Elektrik
Piyasası Tarife Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerin hazırlanması, hazırlanan diğer
yönetmeliklerin uluslararası düzenleme ve uygulamalara uygunluğunun gözden
geçirilmesi amaçlanmıştır.
Proje, Kurum bünyesinde oluşturulan 6 kişilik çalışma grubu tarafından,
Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’daki reform ve düzenleme çalışmaları konusunda
deneyimli yabancı ekonomist ve hukukçular ile yerli uzmanların katılımı ile yürütülmüştür.
3.1.4.3. Düzenleyici Muhasebe Standartları Projesi
İkincil Mevzuatın Hazırlanması Projesi kapsamında yer alan Elektrik
Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine ilişkin çalışmanın devamı niteliğinde olan proje, 2002 yılı
Ağustos – Aralık ayları arasında yürütülmüş ve proje kapsamında, Elektrik Piyasası
Tarifeler Yönetmeliğinin hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli
“Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar
ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” hazırlanmıştır.
Projeye yönelik olarak oluşturulan 4 kişilik çalışma grubuna, yine
danışmanlık şirketi tarafından sağlanan yerli – yabancı uzmanlar teknik destekte
bulunmuşlardır.
3.1.4.4. Gelir Düzenlemesi ve Tarife Onayı Uygulamaları Projesi
4344-1 TU sayılı Dünya Bankası Kredisi kapsamında “Regulatory
Framework Implementation ” başlığı altında yer alan “Gelir Düzenlemesi ve Tarife Onayı
Uygulamaları Projesi” çerçevesinde alınması planlanan danışmanlık hizmeti ile ilgili olarak
Dünya Bankası prosedürleri çerçevesinde hazırlanarak onayı alınan teklif dokümanları
kısa listede yer alan firmalara iletilmiş ve 16.12.2002 tarihi itibari ile teknik teklifler
açılarak değerlendirme işlemi başlatılmıştır.
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3.1.5. Hedefler
Elektrik enerjisi sektörünün, uluslararası deneyimler ve Avrupa Birliği
normları ekseninde yeniden yapılandırılması sürecinin çerçevesi, 20.02.2001 tarihli ve
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile çizilmiş olup, piyasaya giriş ve piyasanın işleyişine
ilişkin bir çok husus ikincil mevzuat kapsamındaki düzenlemelere bırakılmıştır.
4628 sayılı Kanunun vermiş olduğu hak, görev ve yetkilerin ışığında
Kurumumuz, 2002 yılında, piyasa katılımcılarının da görüşlerini almak suretiyle piyasa
açısından son derece önemli bir dizi ikincil mevzuatı çıkarmıştır. Ülkemizden daha önce
elektrik sektörü reformuna başlayan ülkelerde 4 yılda tamamlanabilen Hazırlık Dönemi,
Kurulun atanmasından sonra 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 03.09.2002 tarihi
itibarıyla uygulama sürecine geçilmiştir.
2003 yılında, bir taraftan 03.09.2002 tarihinde başlayan uygulama süreci
işletilirken diğer taraftan ikincil mevzuat hazırlama çalışmalarına devam edilecektir.
İkincil mevzuat kapsamında, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası
Dağıtım Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin düzenleme
ile ölçme ve haberleşmeye ilişkin mevzuat 2003 yılı içerisinde çıkarılacaktır. Bu
düzenlemeler, gerek duyulabilecek bazı tebliğler ve Kurul kararları ile tamamlanacaktır.
Yürürlükte olan mevzuatın uygulamaya geçiş sürecinde olduğu gibi bundan
sonra çıkarılması gereken mevzuatın hayata geçirilmesinde de kamuoyunun görüşlerinin
alınmasına devam edilecektir. Ancak mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılması ve
geliştirilmesi süreçlerini belirli kurallar dahilinde daha da etkin kılacak bir “Yönetişim
Mekanizması” nın oluşturulması da 2003 yılı hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
2003 yılı uygulama süreci bağlamında önemli gelişmelerin kaydedileceği bir
yıl olacaktır. 03.03.2003 tarihi itibarıyla, Elektrik Piyasası Kanununda düzenlenen
“serbest tüketici” kavramı hayata geçirilerek, Türkiye elektrik sektöründe yeni bir
döneme başlangıç yapılacaktır. Zira, serbest tüketici uygulamasının başlamasıyla birlikte
elektriğin üretildiği zaman diliminde tüketilmesi ilkesi de adım adım uygulamaya
konulacaktır.
Başlangıç uygulaması olarak mevcut altyapı olanakları dikkate alınarak
uzlaştırma ağırlıklı manuel bir uygulama öngörülmektedir. Dengeleme işleminin başlayışı
için planlanan tarih ise Eylül 2003’dür.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirlenen takvim uyarınca, 2003
yılının ilk yarısına kadar tüm piyasa katılımcılarının lisanslanması öngörülmektedir.
Böylelikle piyasa işleyişinin hukuki altyapısı tamamlanmış olacaktır.
TEDAŞ’ın lisanslanması Türkiye’de ilk defa gerçek maliyetleri yansıtan bir
fiyatlandırmaya geçişin ilk adımını teşkil edecektir. Bu kapsamda, ulusal tarifeden dağıtım
ve perakende satış olmak üzere bölgesel tarife uygulamasına geçilecektir. Diğer taraftan
TEİAŞ’ın lisans almasıyla birlikte, iletim sistemine bağlı ve/veya bu sistemi kullanan tüm
taraflara uygulanacak bir iletim tarifesi belirlenmiş olacaktır.
2003 yılı içerisinde uygulamasına geçilmesi planlanan bir diğer husus ise
birden fazla piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişilerin faaliyet seçimine ilişkin işlemlerin,
Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin
Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin
Devrine İlişkin Yönetmelik uyarınca tamamlanmasıdır. Özellikle doğal tekel niteliği
gösteren iletim faaliyetinin devri sisteme ulaşım ve sistem kullanımında eşit taraflar
arasında ayrım gözetilmemesi ilkesinin bir bütün olarak hayata geçirilebilmesi için ayrı bir
önem taşımaktadır.
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İçinde bulunduğumuz dönem, Türkiye enerji piyasasının dinamik,
sürdürülebilir, rekabetçi ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasına ve bu yolla ülkemizin
ekonomik refahının arttırılmasına yönelik olarak büyük sorumlulukların üstlenildiği tarihi
bir dönemdir. Bu çerçevede, Kurumumuz benimsemiş olduğu tarafsızlık ilkesi
doğrultusunda yerli ve yabancı sermaye açısından elverişli koşulları oluşturmak,
sanayicilerimize düşük maliyetli, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak ve aynı
zamanda tüketici haklarının büyük bir titizlikle korunduğu bir piyasa oluşturmak için
üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmeye devam
edecektir.
3.2. Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri
3.2.1. Düzenlemeler
Doğal Gaz Piyasası ikincil mevzuat hazırlık çalışmaları büyük ölçüde
tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında:
 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 07.09.2002 tarih ve 24869
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Lisans Yönetmeliğinde doğal gaz piyasasında
faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere lisans verilmesi, lisans kapsamındaki
faaliyetlerin yürütülmesi, lisansların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile lisans
sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 18.09.2002 tarih ve
24880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikte; doğal gazın tüketimine
yönelik olarak bina veya arsa içine yerleştirilecek her türlü doğal gaz cihazlarının ve ilgili
tesisatın, ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre tesis ve kontrol edilmesine ilişkin
usul ve esaslar belirlenmiş olup, iç tesisatın tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması
ve işletilmesi, her türlü doğal gaz teçhizat ve cihazlarının yerleştirilmeleri ile gaz kaçak
veya kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.
 Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği 25.09.2002 tarih ve
24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikte; doğal gaz piyasasında iç
tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel
kişilere verilecek sertifikalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, doğal gaz
piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek
veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi,
sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi
sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 26.09.2002 tarih ve
24888 sayılı,Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmelikte; bağlantı, iletim ve sevkiyat
kontrolü, depolama, toptan satış ve perakende satış tarifeleri düzenlenmiştir.
Serbest tüketicilerin bağlantı tarifesinde, iletim sistemi ya da dağıtım
sistemine bağlanacak eşit durumdaki serbest tüketiciler arasında ayrım yapılmaması
esasına dayanılarak, fiyatlar taraflar arasında serbestçe belirlenir.
Abonelere ihalede belirlenen ve Kurumun onayladığı sabit bağlantı tarifeleri
uygulanır.
İletim tarifesi Kurul tarafından belirlenir. BOTAŞ hesap ayrışımını
tamamladıktan sonra iletim tarifesi, “Giriş – Çıkış” sistemine göre mesafe, iletilen gaz
miktarı ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. BOTAŞ, yatay
bütünleşmiş bir şirket haline geldiği zaman, iletim tarifesinin belirlenmesinde “Gelir
Tavanı Yöntemi” uygulanacaktır. İletim bedeli; iletim kapasite ve iletim hizmet
bedellerinden oluşur. Ters yönde, kesintili, kesintisiz ve benzeri taşıma hizmetleri için
farklı tarifeler önerilebilir.
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Sevkiyat kontrol tarifeleri Kurul tarafından belirlenir. Bu tarifeler
kapsamında düzenlenen fiyatlar ise; sistem dengelemesine katılım bedeli, kesinti
dengeleme bedeli ve hizmet kesinti bedelidir. BOTAŞ iletim şebekesi düzenleme alanlarını
oluşturmadığı için bu tarifeler henüz belirlenememiştir.
Depolama tarifelerinde fiyatlar depolama şirketleri ile depolama hizmeti
alanlar arasında, Kurulca onaylanan depolama tarifesine uygun olmak koşuluyla,
serbestçe belirlenir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu LNG işleme faaliyetini bir depolama
faaliyeti olarak kabul etmektedir.
Toptan satış tarifelerinin belirlenmesinde; hakim durumun kötüye
kullanılmaması, arz güvenliği ve düzenliliği ve Kurul tarafından alınacak diğer önlemler
dikkate alınır. Toptan satış fiyatları ise; bu esaslar çerçevesinde ve Kurumca onaylanan
tarifelere uygun olmak şartıyla, alım – satım yapan taraflar arasında serbestçe belirlenir.
Perakende satış tarifelerinde fiyat, birim gaz alım fiyatı, birim hizmet
bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden oluşur.
Dağıtım şirketleri Kurul tarafından onaylanan fiyat dışında tüketicilerden
herhangi bir ücret talep edemez.
Dağıtım lisansı verilecek tüzel kişilerin tarifelerinin hesaplanmasında
ihalede teklif etmiş oldukları abone bağlantı, birim hizmet ve amortisman bedelleri
dikkate alınır.
Dağıtım şirketinden doğal gaz ve taşıma hizmeti alan serbest tüketicilere
uygulanacak perakende satış fiyatı Kurulca onaylanan fiyatları geçmemek koşuluyla,
taraflar arasında serbestçe belirlenir.
 Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği
26.10.2002 tarih ve 24918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikte;
doğal gaz boru hattı şebekesi vasıtasıyla iletim faaliyeti yapan iletim şirketlerince
hazırlanacak olan şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeler kapsamında yer alacak sisteme
giriş, taşıma miktarı bildirimi ve taşıma hizmetinin programlanması, taşıma miktarının
tespiti, kesinti işlemi, sevkiyat kontrolü, sistem dengelemesi, iletişim sistemi, kapasite
tahsisi, doğal gaz teslimi ve ölçüm işlemi gibi şebeke işleyişine ilişkin usul ve esaslar
düzenlenmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği 26.10.2002 tarih ve 24918
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikte; doğal gaz
tesisleriyle ilgili faaliyetlerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, doğal gaz iletim ve dağıtım
tesisleriyle depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz tesislerinin
tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve onarımı ile uyulması
gereken emniyet kuralları düzenlenmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
03.11.2002 tarih ve 24925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikte,
doğal gaz şehir içi dağıtım lisansı verilecek şirketin seçimi ve dağıtım lisansı sahibi
şirketlerin yapacağı doğal gaz dağıtım faaliyetleri ile müşteri hizmetlerine ilişkin usul ve
esaslar düzenlenmiştir. Bu çerçevede, doğal gaz şehir içi dağıtım lisansı ihalesi, dağıtım
şebekesinin inşa edilmesi, işletilmesi, genişletilmesi, iyileştirilmesi, doğal gazın sunumu
ve bu faaliyetlerin izlenmesi, denetimi ile dağıtım lisansı ve dağıtım lisansı sahibi şirket ve
müşterilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
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Bu kapsamda Yönetmelikte; şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesine
ilişkin, ihale ilanı, tekliflerin değerlendirilmesi, belediye ortaklığı ve müşteri hizmetlerine
ilişkin, bağlantı, müşteri sözleşmeleri, sayaç, hizmetin durdurulması, müşteri şikayetleri,
tahakkuk ve faturalandırma, kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımı ile işletme ve hizmet
yükümlülüklerine ilişkin, dağıtım şirketinin uyacağı usul ve esaslar, şebeke genişletme
yatırımları, bakım ve onarım, kokulandırma, kaçak tespiti, acil müdahale, doğal gaz acil
eylem planı, doğal gaz alt yapı bilgi sistemi, sevkiyat kontrol merkezi, kalibrasyon,
ayarlar, eğitim ve iş güvenliği hususları da düzenlenmiştir.
 Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst
Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile, perakende satış fiyatının enerji bazından hacim
bazına çevrilmesi ile ön ödemeli sayaç kullanan ve kullanmayan müşterileri için,
faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar
düzenlemektedir.
 Doğal Gaz Piyasası Lisans Bedellerine İlişkin 26.09.2002 Tarih
ve 57 no’lu Kurul Kararı, 26.09.2002 tarih ve 24888 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Söz konusu Kurul Kararı ile, doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunan;
ithalat, ihracat, iletim, depolama, toptan satış, dağıtım ile sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı,
iletimi ve satışı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilere 2002 ve 2003 yıllarında uygulanacak
lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri
tespit edilmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası Sertifika Bedellerine İlişkin 24.10.2002 Tarih
ve 64 no’lu Kurul Kararı, 26.10.2002 tarih ve 24918 sayılı resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Söz konusu Kurul Kararı ile, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği
kapsamında faaliyette bulunan sertifika sahibi tüzel kişilere 2002 ve 2003 yıllarında
uygulanacak yapım ve hizmet sertifikası, iç tesisat ve servis hattı sertifikası alma bedeli
ve vize bedeli ile bu sertifikalara ilişkin yenileme, tadil ve suret çıkarma bedelleri tespit
edilmiştir.
 Doğal Gaz Tarifelerine İlişkin 24.10.2002 Tarih ve 65 no’lu Kurul
Kararı, 26.10.2002 tarih ve 24918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu
Kurul Kararı ile BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satış fiyatı
Kasım ayında % 4,5 oranında indirilmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası ile İlgili Tarifelere İlişkin 27.11.2002 Tarih
ve 71 no’lu Kurul Kararı, 29.11.2002 tarih ve 24951 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, bu Karar ile 65 sayılı Karar’la tespit edilmiş bulunan doğal gaz satış
fiyatlarının değiştirilmeksizin uygulanmasına devam edilmesi karara bağlanmıştır.
 Doğal Gaz Piyasasındaki Serbest Tüketicilere İlişkin 27.12.2002
Tarih ve 76 no’lu Kurul Kararı, 30.12.2002 tarih ve 24979 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile, 4646 sayılı Doğal Gaz Kanununun yürürlüğe
girmesinden önce alınmış haklar dahilinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan tüzel
kişilerin sorumluluk alanları içinde serbest tüketici olma sınırı 4646 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin (a) fıkrasının birinci bendinde belirtildiği üzere yıllık bir milyon metreküptür.
Dağıtım lisansı ihalesi yapılacak şehirlerde ise, 4646 sayılı Kanunun 8 inci maddesi (b)
fıkrası uyarınca, ihaleye konu olan şehrin özelliklerine göre serbest tüketici olma sınırı ve
uygulama süresi Kurul tarafından belirlenerek ihale ilanında duyurulması, dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişilerin serbest tüketici olma statüsü kazanan veya mevcut statülerini
kaybeden
tüketicilere durumlarını en geç 15 gün önce
yazılı olarak bildirmeleri
zorunluluğu getirilmiştir.
 Doğal Gaz Piyasasında 2003 Yılı İçin Uygulanacak Katılma
Payına İlişkin 27.12.2002 Tarih ve 77 no’lu Kurul Kararı, 30.12.2002 tarih ve
24979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Kurul Kararı ile, doğal gaz
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piyasasında faaliyet gösteren lisans ve sertifika sahibi tüzel kişilerin 2003 yılında Kuruma
ödemekle yükümlü oldukları katılım payı oranı % 0,1 (binde bir) olarak tespit edilmiştir.
 Doğal Gaz Piyasası ile İlgili Tarifeler Hakkında 30.12.2002 Tarih
ve 80 no’lu Kurul Kararı, 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, bu Karar ile 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz
satış fiyatı yeniden tespit edilmiştir.
3.2.2 Lisanslar
Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya bu piyasada faaliyet
göstermek üzere lisans almak için Kuruma başvuracak şirketlerin incelenmesi konusunda
gerekli altyapı çalışmaları sürdürülmüş, başvuru yapan şirketlerin başvuruları Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş ve başvurularında eksiklikler bulunan
firmalara eksiklikleri bildirilmiştir.
3.2.3 Tarifeler
Doğal gaz piyasası tarifelerine ilişkin olarak, 24.10.2002 tarih ve 65 no’lu
Kurul Kararı ile BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satış fiyatı
Kasım ayında % 4,5 oranında indirilmiş ve söz konusu satış fiyatları 27.11.2002 tarih ve
71 no’lu Kurul Kararı ile Aralık ayında değiştirilmeksizin uygulanmaya devam edilmiştir.
BOTAŞ ve şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin işletme performansı
analiz edilmiş, etkin bir tarife ve izleme altyapısı oluşturulması amacıyla, bu kuruluşların
gelir, gider, bilanço ve diğer mali hesapları incelenmiş, geçmiş yıllara ilişkin gerçekleşen,
cari yıla ilişkin gerçekleşme tahmini ve 2003 yılına ilişkin tahmini bilgileri elde edilmiştir.
Gerek ayrıştırılmış tarifelerin belirlenmesi, gerekse işletme performansının
etkin biçimde izlenmesi amacıyla, BOTAŞ ve şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin
piyasa faaliyetleri ile diğer faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin alt faaliyetleri bazında
muhasebe ayrışımlarını bir an önce tamamlamalarının zorunlu olduğu görülmüştür.
BOTAŞ’ın mesafeye ve taşınan gaz miktarına bağlı olarak iletim tarifelerinin
oluşturulabilmesi ve sevkiyat kontrol tarifelerinin düzenlenmesi için şebeke işleyişine
ilişkin düzenlemeleri yapması gerekmektedir.
Gerek tarife düzenlemelerinde şeffaflığın sağlanması, gerekse tarifelerdeki
fiyatların tarafsız kriterlere bağlanması amacıyla, bir yönteme bağlı olarak matematiksel
formüllere dayalı bir fiyatlandırma sistemine geçilmesi konusunda gerekli çalışmalar
tamamlanmıştır.
3.2.4. İhaleler
Kayseri, Konya ve Erzurum illerine ilişkin şehir içi doğal gaz dağıtım İhalesi
için gerekli hazırlıklar tamamlanma aşamasındadır.
Ankara, İstanbul, İzmit, Bursa ve Eskişehir şehirlerinde ve Bahçeşehir
toplu konut bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım tüzel kişilerinin lisans başvuruları alınmış
ve değerlendirme çalışmaları başlamıştır.
3.2.5. İkincil Mevzuatın Hazırlanmasına Destek Projesi
Japon Hükümeti tarafından sağlanan hibe kapsamında yapılan ihaleyi
kazanan firmadan 2002 yılında “İkincil Mevzuatın ve Doğal Gaz Piyasası Kanununun
Uygulanması İçin Düzenleme Çerçevesinin Geliştirilmesi ve Eğitim Konularına” ilişkin
olarak danışmanlık hizmeti alınmıştır.
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3.2.6. Hedefler
Doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemelerdeki temel amaç; doğal gazın
kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek
şekilde tüketicinin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek
mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu
piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Temel hedef ise doğal gaz
piyasasında rekabet ortamının oluşturulmasıdır.
Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması için öncelikle Kayseri, Erzurum ve
Konya şehirlerinin şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleri 2003 yılı içinde bitirilecektir.
2003 yılında daha önce başlanılan bütün çalışmaların hızlı şekilde uygulama
ve sonuçlandırılmasına gayret gösterilecektir.
Doğal gaz ile ilgili serbest piyasa düzenine geçilebilmesi amacıyla gerekli
alt yapı çalışmaları sürdürülecektir.
Doğal gaz ve buna bağlı hizmetlerin fiyatlarının faaliyetler arasında çapraz
sübvansiyona izin vermeyecek şekilde belirlenmesi sağlanacaktır.
Mevcut doğal gaz alım sözleşmelerinin devrinin Kanuna uygun olarak
gerçekleştirilmesi için BOTAŞ’ın devirle ilgili ihale çalışmaları izlenecek, devir sonucu
piyasaya girecek yeni ithalatçılar açısından rekabet ortamının oluşturulması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
Rekabete dayalı bir enerji piyasasının oluşumu için, mevcut dağıtım
şirketlerinin özelleştirilmesi, doğal gaz kullanımına geçecek şehirlerde
doğal gaz
dağıtımının özel şirketlere yaptırılması, piyasanın serbestleştirilmesi ve 4646 ve 4628
sayılı Kanunların öngördüğü sınırlamaların dikkate alınarak mevcut yapının yeniden
organizasyonu yönünde başlanılan çalışmalar sürdürülecektir.
edilmiştir.

2003 yılı için ulusal doğal gaz tüketimi 23 milyar metreküp olarak tahmin

BOTAŞ’ın mevcut ve projeleri devam eden iletim hatlarının yanı sıra
planlanan ve mühendislik ihalelerine çıkılan iletim hatları ile ulusal iletim şebekesi önemli
ölçüde tamamlanmış olacak ve ulusal iletim şebekesine erişebilecek şehir sayısı 5’den 60
a ulaşacaktır.
Doğal gaz sisteminin ayrılmaz bir parçası olan yer altı depolama hususu
günümüzdeki gaz piyasasının temel unsurlarından biri olduğu için konu ile ilgili
çalışmalara çok önem verilmektedir. Bu kapsamda Kuzey Marmara Doğal Gaz Yer altı
Depolama Projesi TPAO tarafından geliştirilmekte olup, projenin tamamlanması ile ulusal
iletim sistemimizin en önemli unsurlarından bir daha hayatiyet kazanmış olacaktır.
Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması muhtemel gaz arz fazlasının satılması amacıyla,
Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi geliştirilmiştir.
3.3. Denetim Faaliyetleri
19.02.2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik gereğince, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (e) bendinde kaydedilen
görevleri yerine getirmek üzere Denetim Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
2002 yılında Kurulca piyasa faaliyeti çerçevesinde verilmiş herhangi bir
elektrik ve doğal gaz lisansı bulunmadığından, enerji piyasasına dönük bir denetim
faaliyetinde bulunulmamıştır. Görev alanına giren konularda mevzuat hazırlama, inceleme
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ve araştırma çalışmalarının yanı sıra denetim standartlarının oluşturulmasına dönük
çalışmalar yapılmıştır.
Bu çerçevede, 2002 yılı içerisinde;
 Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çalışmaları
tamamlanarak, 28.01.2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çalışmaları
tamamlanarak, yine 28.01.2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Enerji piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin bağımsız
denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında yönetmelik çalışmaları halen devam
etmektedir.
3.4. Rekabetin Ve Tüketici Haklarının Korunması Faaliyetleri
Çalışmalar

3.4.1.Tüketici

Haklarının

Korunması

Doğrultusunda

Yapılan

Rekabetin sağlanması ve korunması ile amaçlanan, enerji sektöründe
tüketicilerin sürekli, ucuz ve kaliteli enerji kullanmalarıdır. Düzenlenen ikincil mevzuat
tüketici hakları ve rekabete olan etkileri yönünden incelenerek değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği çalışmaları
kapsamında ikili anlaşmalar, perakende satış sözleşmeleri ve tüketici hakları konusunda;


Energywatch



Electricity Retailer Code of Conduct; Ontorio Energy Board



Electricity Retail Code; Victoria



DPUC; The Department of Public Utility Control

İncelenmiş ve ilgili yerler
çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Türkçe’ye

tercüme

edilerek

Yönetmelik

3.4.2. Tüketici Şikayetleri
Bilindiği üzere Kurumun amacı tüketicilerin sürekli, ucuz ve kaliteli enerji
kullanmalarını sağlamaktır. Enerji piyasası faaliyetleri sırasında tüketicilerin çeşitli
şikayetlerinin olması doğaldır. Doğal gaz ve elektrikte piyasaların açılması ile birlikte
tüketici şikayetlerinde de artış beklenmektedir. Bu nedenle, tüketici şikayetlerinin
Kuruma intikal ettirilmesi, kayda alınması, değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve bu
işlemleri gerçekleştirmek üzere bir “Tüketici Şikayetleri Birimi” oluşturulması
planlanmıştır.
Bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:
 Tüketici Şikayetleri Biriminin Görev Tanımlarının Belirlenmesi:
Tüketici Hakları Grup Koordinatörlüğü, Elektrik ve Doğal Gaz Grup Başkanlıkları,
Uzmanlar, Uzman Yardımcıları ve Büro Görevlilerinden oluşturulması öngörülen “Birim”de
yapılacak işlemlere ilişkin yetki ve sorumluluklar kademeli olarak ayrıntılı bir şekilde
planlanmıştır.
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 İş Akış Şeması’nın Oluşturulması: Tüketici şikayetlerinin nasıl ve
hangi kanaldan alınacağı, hangi durumlarda ne gibi işlemlere tabi tutulacağı, işlemler
arası yönlendirmelere ilişkin süreler ile şikayetin Kuruma intikalinden çözüm ve/veya
cevap aşamasına gelinceye kadar yapılacak işlemlerin alternatifli olarak belirlendiği bir “iş
akış şeması” oluşturularak tüketici şikayetlerinin takip edeceği süreç belirlenmiştir.
 Tüketici Şikayeti WEB Tasarımı: Kurum’un web sayfasında yer
almak üzere şikayetlerin alınmasında kullanılacak bir “Tüketici Şikayeti Bildirim Formu”
geliştirilmiştir.
 Şikayet Kayıt Defteri’nin Oluşturulması: Evrak giriş/çıkış tarih ve
sayısının, şikayet edilen firma adı ve abone şehrinin ve şikayet inceleme sonucuna ilişkin
bilgilerin yer aldığı Şikayet Kayıt Defteri oluşturulmuştur. Böylece, gelen şikayet
başvurularının yukarıda belirtilen ayrıntıda sınıflandırılarak istatistiksel verilerin
sağlanması mümkün olabilecektir.

 Dağıtım Şirketlerinden İstenecek Şikayet Bilgi Başlıklarının
Tespit Edilmesi: Elektrik ve Doğalgaz Müşteri Hizmetleri Yönetmelikleri incelenmek
suretiyle muhtemel şikayet konuları tespit edilerek bu konularda yapılan şikayet
müracaatlarının tasnif edilebilir duruma getirilmesini sağlayacak format hazırlanmıştır.
 Doğal Gaz Internet Soruları ve Uyarılar: Doğal gaz müşteri
şikayetlerini yerinde incelemek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel
Müdürlüğü yetkilileri (bölge müdürleri) ile görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerden
edinilen bilgiler dikkate alınarak Kurumumuz İnternet Sayfasına konulmak üzere “Tüketici
Şikayetleri Soru-Cevap Listesi” ile tüketicilerin sayaç ve iç tesisat konularında en çok
ihtiyaç duydukları bilgilere ilişkin “Uyarılar Listesi” hazırlanmıştır.
3.4.3. Diğer çalışmalar
3.4.3.1. Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi Bilgilendirme
Toplantısı:
Doğalgaz ve elektriğin kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar
çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerce kullanılması, bu piyasaların
serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir hale getirilmeleri ve bağımsız
bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında 2003
yılı içerisinde 22 ilimize doğal gaz verilebilmesi amacıyla doğal gaz dağıtım ihalelerinin
yapılması planlanmıştır.
Bu kapsamda, ilk olarak açılacak olan Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Lisansına
ilişkin ihale öncesinde, piyasada faaliyette bulunan veya faaliyette bulunmayı planlayan
kişi ve kuruluşlara yönelik olarak Kurumumuzun faaliyet alanı ve doğal gaz piyasasına
ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar ile yürürlükteki yabancı sermaye ve teşvik mevzuatı
hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi için hazırlık çalışmaları başlatılmış ve
Kayseri’de yapılacak olan toplantının ön hazırlıkları tamamlanmıştır.
3.4.3.2. Enerji Piyasasının Yeniden Yapılandırılması Toplantısı:
3 Mart Serbest Tüketici Günü nedeniyle 2-3 Mart 2003 tarihleri arasında
Bolu-Abant'ta toplantı düzenlenme kararı alınmış ve "Enerji Piyasasının Yeniden
Yapılandırılması” konulu toplantı ile ilgili hazırlıklara başlanmıştır.
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3.4.3.3. “Özel ve Münhasır Haklar” Konulu Çalışma Grubu :
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda yürütülen “Özel ve
Münhasır Haklar” konulu çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmış, Türkiye’deki
enerji piyasasının özel ve münhasır haklar ile ilgili olarak Avrupa Ekonomik Topluluğunu
kuran anlaşma ilkeleri, ikincil mevzuat ve bu konuda geliştirilen içtihat hukuku ilkelerine
uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
3.4.3.4. Kamuoyu Bilgilendirme Kampanyası:
10.01.2003 tarih ve 82-19 sayılı Kurul Kararı ile Dünya Bankasından
sağlanan 4344-1 TU sayılı kredi kapsamında yer alan “Kamuoyu Bilgilendirme
Kampanyası” projesi için oluşturulan teknik komisyon çalışmalarına başlamıştır.
3.4.3.5. Yapılan İnceleme ve Tercümeler:
Regulatory Reform in Turkey: Crucial Support for Economic Recovery,
Competition Policy,
World Energy Outlook 2002,
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan “World Energy
Outlook 2002” başlıklı rapor Türkçe’ye çevrilerek internet aracılığıyla tüm Kurum
personeline faydalanmaları amacıyla gönderilmiştir.
Diğer taraftan aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar ve hazırladıkları
çalışmalar gerek tüketici hakları gerek rekabet yönünden neler yapılabileceği konusunda
yararlanmak üzere incelenmiştir.
(OFGEM, Energywatch, FERC, Ontario Energy Board, ERRA, IEA)
AB Direktifleri,
Türkiye ve Dünya’daki Düzenleme Kurumları ile Rekabet Kurumları
arasındaki ilişkiler ve bu konudaki OECD raporları.
Ayrıca, Kurum personelinin enerji piyasaları konusundaki düzenlemeler
konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları izleyebilmelerini kolaylaştırmak üzere
intranet üzerindeki web sayfamızda “Makaleler” başlıklı bir bölüm açılmış, ilk olarak
Rekabet Kurumunca düzenlenen Perşembe konferanslarından konuları enerji piyasası ile
ilgili olanlar Kurumumuz İntranet sayfasına eklenmiştir.
3.5. Kurumun Taraf Olduğu Yargıya İntikal Eden Uyuşmazlık, Dava
ve Takipler
Bugüne kadar Kurumumuz aleyhine; 4 adet Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptaline dair, 3 adet Elektrik Piyasası Serbest Tüketici
Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptaline dair, 1 adet Kurul Kararının iptaline dair olmak
üzere Danıştay nezdinde toplam 8 adet dava açılmıştır.
Kurum tarafından; 2 adet suç duyurusunda bulunulmuş, Hukuk Mahkemesi
nezdinde 50 milyar TL. tutarında 1 adet manevi tazminat davası açılmıştır. 31.12.2002
tarihi itibarı ile Kurumumuz tarafından takip edilen toplam dosya sayısı 11 adettir.
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3.6. Uluslararası İlişkiler
Konularında Yapılan Faaliyetler:

ve

Avrupa

Birliği

ile

Koordinasyon

Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği ile koordinasyon faaliyetleri
çerçevesinde kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile;


Konferans ve Tanıtım Faaliyetleri



Çok Taraflı Kuruluşlarla İlişkiler



Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler



İkili İlişkiler alanlarında çalışmalar yapılmıştır.

Kurumsal yapının oluşturulduğu ve çalışma usullerinin yerleştirildiği 2002
yılında uluslararası ilişkiler alanında pek çok “ilk” gerçekleştirilmiş ve özellikle de yurtdışı
ilişkiler itibari ile verimli bir yıl geçirilmiştir. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile
Kurumumuzun AB’de ve Dünya genelinde örnek bir düzenleyici kurum olarak tanınması
amaçlanmıştır. Yıl boyunca temin edilen dış kaynaklı mali imkanlar kapsamında altyapıları
hazırlanarak uygulamaya geçirilen ya da gelecek yıldan itibaren uygulamaya geçirilecek
olan projelerimiz ile kurumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması açısından önemli kazanımlar
elde edilmiştir.
3.6.1. Konferans ve Tanıtım Faaliyetleri
Kurumsal yapımızın güçlendirilmesi, personelimizin bilgi ve tecrübelerinin
arttırılması, uluslararası platformlarda ülkemizin temsil edilmesi, AB ülkelerindeki
uygulamaların takip edilmesi ve Kurumumuzun ve ülkemizin yararına olacak önemli
işbirliği imkanları tesis edilmesi amacıyla yurt içinde ve dışında konferans ve tanıtım
faaliyetleri yoğun olarak yürütülmüştür.
Avrupa Birliği Komisyonu, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa Enerji
Düzenleyicileri Birliği (CEER), Enerji Piyasası Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA),
Akdeniz Enerji Şirketleri Birliği (OME), Cambridge Enerji Araştırmaları Birliği (CERA)’nın
da aralarında bulunduğu uluslararası organizasyonlar ve diğer ülke düzenleyici
kurumlarının davetleri üzerine iştirak edilen konferans ve toplantılar için Kurum
personelinin katıldığı toplam yirmi beş adet seyahat düzenlenmiştir.
Bu seyahatlerden yirmi ikisi yurtdışında, üçü ise yurtiçinde gerçekleşmiştir.
Yurtdışı seyahatler kapsamında İtalya, ABD, Belçika, İspanya, Almanya, KKTC,
Macaristan, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, Slovakya, Fas,
Yunanistan ve Fransa’da düzenlenen uluslararası toplantı ve konferanslara katılınmıştır.
Söz konusu
konferans ve toplantılarda, ülkemiz enerji sektörü,
liberalleşme çalışmaları ve Kurumumuz faaliyetlerinin anlatıldığı detaylı sunumlar
yapılmıştır.
Bu toplantılardan Budapeşte/Macaristan’da gerçekleştirilen 1. Enerji
Düzenleme ve Yatırım Konferansı’na iştirak sonucunda ülkemiz adına Kurumumuzun
ERRA’ya tam üye olması sağlandığı gibi, Yunanistan /Atina’da düzenlenen “7. Yunanistan
Ulusal Enerji Konferansı” sonucunda da, Yunanistan ile Türkiye arasında enerji alanında
işbirliği yapılmasına ilişkin bir çerçeve oluşturulmasına yönelik bir teklif alınmıştır.
Kurum personelinin katıldığı konferans ve toplantılar sonucunda dönüş
raporları hazırlanmakta ve bu bilgilerin ilgili Kurum personeline ulaştırılması sağlanarak
Kurumsal hafızanın oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır.
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Yerli ve yabancı uzmanların davet edilmesi suretiyle Kurum faaliyetlerine
katkı sağlayacak çeşitli konularda konferans düzenlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu
konferanslardan ilki Aralık ayında Amsterdam Vrije Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü
uzmanı Wietze Lise’nin davet edilmesi ile gerçekleştirilmiştir.
3.6.2. Çok Taraflı Kuruluşlarla İlişkiler:
Kurum, Dünya Bankası (DB), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ),
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (OECD), Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çok taraflı kuruluşlarla
ilişkilerini doğrudan veya ilgili kamu kuruluşları aracılığı ile sürdürmüştür.
Bu kapsamda ve Enerji Sektörü Reform Programı çerçevesinde, Elektrik
Piyasası Kanununa dayanılarak ikincil mevzuatın hazırlanması ve yürürlüğe konulması ile
sektörün istikrarlı gelişimini sağlayacak altyapının oluşturulması için Dünya Bankası’ndan
mali ve teknik destek alınmasına ilişkin çalışmalar Hazine Müsteşarlığı aracılığı ile
sonuçlandırılmıştır.
Elektrik piyasasının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri finanse etmek
amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılmak üzere, Dünya Bankası
tarafından sağlanan toplam 20 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin 8,3 milyon ABD
Doları tutarındaki kısmının Kurumumuza tahsisi sağlanmıştır. Bu tutarın Hazine
Müsteşarlığı’ndan borç olarak devralınmasına ilişkin İkraz Anlaşması, Mayıs ayında
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Enerji Sektörü Reform Programı kapsamında, sektörde değişik faaliyetlerde
bulunan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması ve projelerin gerektiği
şekilde ve zamanında tamamlanmasının temini için Dünya Bankası’ndan sağlanan kredi
anlaşmasında da öngörülen bir “Proje Koordinasyon Birimi” (PKB), Kurumumuz
dairelerinden dört personelin görevlendirilmesi ve iki bireysel danışmanın istihdamı ile
oluşturulmuştur. Kurumumuz da dahil olmak üzere, ilgili tüm icracı kuruluşlarda (Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye
Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)) birer “Proje Uygulama
Birimi” (PUB) kurulması ile kredi sözleşmesindeki hükümler uyarınca çalışmalar
başlatılmıştır.
Enerji Sektörü Reform Programının ve son yasal düzenlemelerin getirdiği
yeni piyasa yapısının tüm kurum ve kuruluşlar tarafından net bir şekilde anlaşılması, bilgi
eksikliklerinin giderilmesi, Program kapsamında icracı kuruluşlara düşen görevlerin
öncelik sıralamasının yapılarak işlemlerin aksaksız ve zamanında tamamlanabilmesi,
kuruluşlar arasındaki koordinasyonun etkinleştirilerek yürütülmekte olan ikincil mevzuat
çalışmalarının hedefine ulaşmasının sağlanması, PKB çalışmalarının odak noktasını
oluşturmuştur.
PKB faaliyetleri çerçevesinde, Kurumumuz ve diğer icracı kuruluşların
katılımı ile ortaklaşa yürütülen Enerji Sektörü Reform Programı kapsamındaki projelerin
başarıyla uygulanabilmesi için, Dünya Bankası ile temaslarda bulunulmuş ve Ağustos,
Eylül ve Ekim aylarında tüm icracı kuruluşların katıldığı “Yol Haritası” çalışma toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma toplantılarında, kurum ve kuruluşların program
kapsamındaki görevlerini yerine getirmeleri sırasında karşı karşıya kaldıkları ve
kalabilecekleri güçlükler ve çözüm önerilerinin birlikte tartışılması ve Reform Uygulama
Planı’nın tüm uygulayıcı kuruluşların ortak anlayışına hizmet edecek gerçekçi bir zemine
oturtulması sağlanmıştır.
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Kurumumuz bünyesinde yürütülen Piyasa El Kitabı ve Elektrik Piyasası
Muhasebe İlkeleri hazırlanması projelerine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin Dünya
Bankası usul ve esaslarına göre temini yönünde çalışmaların tamamlanması, TEDAŞ
Yeniden Yapılandırma Projesi ve Kurumumuz gelir ve tarife düzenlemelerine ilişkin
projesinin yine Dünya Bankası usul ve esaslarına göre ihale aşamasına getirilmesi ve
TETAŞ Yeniden Yapılandırma projesine ilişkin şartname hazırlıkları, PKB faaliyetlerinin
yoğunluk kazandığı diğer alanlar olmuştur.
PKB çalışmaları kapsamındaki bu faaliyetler, diğer kuruluşların
çalışmalarından haberdar olarak icracı kuruluşlar arasındaki ortak anlayışın gelişmesine
hizmet etmenin yanı sıra tüm dünyada kullanılan Dünya Bankası uygulamaları hakkında
kurumsal bilgi birikiminin sağlanmasına da çok değerli katkılar sağlamıştır.
Diğer yandan, Japon Hükümeti tarafından Kurumumuza sağlanan 569.600
ABD Doları tutarındaki hibenin, Dünya Bankası usul ve esaslarına göre doğal gaz
piyasasının serbestleştirilmesi ve Kurumumuz personeline gerekli eğitimin verilmesi
yönünde kullanılması gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuzun, çok taraflı uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi
paralelinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS)
kapsamında daha ileri düzeyde liberalleşmeyi öngören hizmetler ticareti müzakereleri
çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalara iştirak edilmiştir.
Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı ile yapılan temaslarla, Kurumumuz
tanıtılmış ve Ajans’tan yayın yardımı temin edilmiştir. OECD’nin Olis-NET hizmetine
abone olunmuş ve OECD ile Daimi Temsilciliğimiz aracılığı ile resmi ilişkiler başlatılmıştır.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Genel Sekreteryası tarafından
düzenlenen toplantılara (yıllık ve özelleştirme) katılım sağlanmış ve söz konusu
toplantılarda bölgesel enterkoneksiyonlar ile KEİ bölgesinde elektrik piyasalarının
oluşturulması imkanlarının ve Balkanlardaki elektrik alışverişinin geliştirilmesi konularında
fikir teatisinde bulunulmuş ve geleceğe ilişkin yönelimler tespit edilmiştir.
3.6.3. Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler
Bilindiği üzere, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik hedefini gerçekleştirme
çabaları sürecinde enerji, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programı
içerisinde yer alan önemli ve öncelikli konulardan birisini oluşturmuştur. Söz konusu
belgeler içerisinde AB enerji müktesebatının üstlenilmesi için bir programın yürürlüğe
konulması, elektrik ve doğal gaz sektörleri için bağımsız düzenleyici bir otoritenin
kurulması, enerji kuruluşlarının yeniden yapılandırılması gibi öncelik ve hedefler yer
almıştır. Bu öncelik ve hedefler bağlamında Avrupa Birliği Komisyonu’ndan çeşitli faaliyet
alanları ve farklı programlar aracılığı ile Kurumumuzun gelişim sürecine olumlu destek
sağlanmıştır.
Bu çerçevede, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin katkıları ile
Kurumumuzun ikincil mevzuat hazırlık çalışmaları sırasında hibe niteliğindeki, AB mali
kaynaklarından finanse edilmek suretiyle doğal gaz ve elektrik alanlarında birer yabancı
uzman aracılığı ile danışmanlık hizmeti temin edilmiştir. Böylece AB Direktifleri ile yeni
oluşturulan düzenleyici çerçevenin uyumu için gerekli işlemler tamamlanmıştır.Temin
edilen bu hizmetler Kurumun gelirlerinin kısıtlı olduğu ilk dönemde hem maddi hem de
kurumsal öğrenme süreci ve altyapının hazırlanması açılarından önemli bir katkı
niteliğindedir.
Buna ek olarak, AB Komisyonu temsilciliği aracılığı ile 2002 yılı mali
programlamasına dahil edilmesi hedeflenen Kurumumuzun Kurumsal Yapısının
Kuvvetlendirilmesi Projesinin proje fişini hazırlamak üzere iki yabancı uzmandan oluşan
bir ekipten yararlanılmıştır. Toplam 1.068.000 Euro tutarında toplam bütçeye bağlanan
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ve yaklaşık 2 yıl devam edecek olan proje, büyük ölçüde yurt içinde ve yurt dışında
alınacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içermektedir. Proje aynı zamanda Kurum
içerisinde eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir eğitim sınıfının teknik altyapı
donanımının oluşturulmasını da öngörmektedir. AB tarafından sağlanan bu mali imkan
hibe niteliği taşımaktadır. Proje sonunda elektrik ve doğal gaz düzenlemeleri alanlarında,
özellikle de AB’ye uyum sürecinde Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu teknik ve idari
kapasitenin geliştirilmesi sağlanmış olacaktır.
Yine 2002 yılı içinde, AB Komisyonunun 2003 yılı mali programlamasına
dahil edilmek üzere, teklif edilmesi düşünülen “Düzenleyici Bilgi Sistemleri” (Regulatory
Information Systems-RIS)
projesinin fişini hazırlamak üzere AB Komisyonu
Temsilciliğinden kısa dönemli danışmanlık hizmetlerinin temini karara bağlanmıştır.
Hazırlanan proje fişinin önümüzdeki dönemde AB’nin ilgili kurullarında kabul edilmesi
halinde, Kurumumuzun karar alma süreçlerini güçlendirici bir bilgi altyapısının temellerini
oluşturacak sistem için yine hibe niteliğinde bir imkan Kurumumuza tahsis edilmiş
olacaktır.
Toplam 3 milyon Euro’yu aşması beklenen bu iki projenin AB tarafından
hibe olarak verilecek olması, Kurumumuzun ilk yıllarındaki mali kısıtları dikkate alınırsa
hem kurum bütçesi, hem de kurumsal gelişim açısından önemli kazanımlardır.
AB Komisyonu inisiyatifi ile başlatılan ve Güney Doğu Avrupa’da öncelikle
elektrik ve daha sonra doğal gaz olmak üzere bir enerji pazarı kurulmasını amaçlayan
Güney Doğu Avrupa Enerji Düzenleme Forumuna (SEEERF) üye olunmuştur.
Kurumumuzun yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Türkiye Elektrik
İletim A.Ş. (TEİAŞ)’ın da doğrudan katılımcı olduğu Forum’a ve entegrasyon sürecine
temel olan ve Bakanlık yetkililerince imzalanan Mutabakat Zaptı’nın düzenlenmesi
amacıyla Kurumumuz ve ikincil mevzuatımız açısından
zabıtta yapılması gereken
değişiklikler ve esneklik talep edilmesi gereken hususlar ortaya çıkarılmıştır. SEEERF
Regülatörler Alt Grubunun Atina’da yapılan 2. çalışma toplantısına katılım sağlanarak,
oluşturulan “Kurumsal Uyum” alt komitesinde aktif görev alınmıştır.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından Koordinasyonu yapılan
Ulusal Programa işlenmek üzere “Turkey’s Contribution” adlı çalışmaya Kurumumuzca
katkıda bulunulmuştur.
Bunun yanında, Avrupa Birliği’nin kısa süreli teknik yardım sağlanmasına
yönelik programlarından Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)
kapsamında, ikisi çalışma gezisi ve biri de uzman talebi olmak üzere 2003 yılının ilk altı
ayı için planlanan toplam 3 adet TAIEX projesi onay için ABGS aracılığı ile TAIEX ofisine
iletilmiştir.
Yukarıdaki hususlara ek olarak, TAIEX-İlerleme Veri Tabanı-Mevzuat
Uyumu alanında çok sayıda AB mevzuatı incelenerek Kurum görüşleri oluşturulmuş ve
Kurumumuzun yetki alanına giren konularda veri tabanında ilgili Kurum olarak yer alması
sağlanmıştır.
Ayrıca, AB Komisyonu’nun mevzuat tercümesi alanında başlatmış olduğu
ve ABGS aracılığıyla yürütülen çalışma için bir çeviri komitesi oluşturulmuştur. Bu
çerçevede, AB’nin enerjiyle ilgili İngilizce dilindeki mevzuat taranarak Kurumumuz için en
önemli mevzuattan Türkçe’ye çevrilerek bir çeviri listesi hazırlanmış ve ilk olarak
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili 2001/77 sayılı AB Direktifinin çevirisi yapılmıştır.
ABGS’nde inhisari ve özel haklar, rekabeti bozan mevzuat konulu
toplantılara katılınmış olup, Doğal Gaz ve Elektrik Kanunları ile ilgili açıklamalar
yapılmıştır.
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3.6.4. İkili İlişkiler
Kuruluşumuzun ilk günlerinde Kuruluş Kanunumuzca bize verilen ikincil
mevzuatı hazırlama ve idari yapının oluşturulması sürecinde, Dünya’da enerji
düzenlemesinin başarı ile gerçekleştirildiği ülke uygulamalarını yakından görebilmek
amacı ile bu alandaki önemli ülkelere Kurul üyelerimiz ve personelimizce ziyaretler
gerçekleştirilmiş olup, gerek mevzuat ve uygulamalar itibari ile gerekse kurumsal
yetkinliklerin yerinde müşahadesi açılarından Kurumumuza önemli getiriler sağlanmıştır.
Bu çerçevede Kurumun oluşturulmasının ilk aylarında ABD, İngiltere,
Portekiz ve İtalya ile ikili ilişkiler tesis edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal
Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), İngiltere’de İngiliz Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları
Ofisi (OFGEM), Portekiz’de Portekiz Elektrik Sektörü Düzenleyicisi (ERSE) ve İtalya’da
İtalyan Elektrik ve Doğal Gaz Otoritesi (AEEG)’ne ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu
ziyaretler çerçevesinde örnek olarak ABD’de Kaliforniya Krizi, eyaletlerde gaz ve elektrik
ticareti, Türk elektrik ve doğal gaz piyasası kanunları hakkında karşılaştırmalar ve
yorumlar, kurumsal organizasyon tanıtımı, düzenleme kurumu personelinin eğitim
sistemlerine ilişkin sunuşlar yapılmış, fikir teatilerinde bulunulmuştur. Bahsi geçen ülke
düzenleyici kuruluşlarının kuruldukları günden bu yana geçirmiş oldukları tecrübeleri,
ülkelerindeki enerji sektörlerinin genel görünümleri, piyasa aktörleri, kuruluşların
geleceğe ilişkin planları, yakın coğrafyalarındaki gelişmelere ilişkin görüşleri ve yeni
kurulacak olan düzenleyici kurumlara ilişkin önerileri temin edilmiş ve ileriki dönemlere
ilişkin olarak ikili işbirliği imkanlarının altyapısı hazırlanmıştır.
Yine son dönemde komşu ülke Yunanistan’ın düzenleyici kurumu olan RAE
ile yakın temasa geçilmiştir. Haziran 2002’de RAE Başkanı ve üst düzey görevlilerden
oluşan bir heyet Kurumumuza davet edilmiş olup, bu ziyaret kapsamında iki ülkenin
elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir ve bilgi
alışverişlerinde bulunulmuştur. Müteakip süreçte RAE’nin daveti bağlamında Kurum
Başkanı ve üst düzey Kurum personelinin katılımları ile yeni gelişmeler irdelenmiş ve
bölgeye ilişkin yeni hedefler tespit edilmiştir.
Ülkemizin mevcut al ya da öde yükümlülüğü bulunan doğal gaz
kontratlarının devri programı konusu da dahil olmak üzere enerji ile ilgili çeşitli konularda
İspanya’dan teknik yardım almak amacıyla İspanya ve Türkiye arasında imzalanan
Mutabakat Zaptı’na istinaden Dışişleri Bakanlığı ve İspanya Büyükelçiliği nezdinde
girişimlerde bulunulmuştur.
3.7. Basın ve Halkla İlişkiler Konularında Yürütülen Faaliyetler
Basının Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve
değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek, Kurumun basın ve yayın
kuruluşlarıyla ve halkla ilişkilerini yürütmek, Başkanın izniyle kamuoyunu bilgilendirmek
ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak üzere Basın ve Halkla İlişkiler
Danışmanlığı kurulmuştur.
Kurumumuzun dar bir takvimde yoğun bir çalışma programını üstlenmiş
olması nedeniyle özellikle ikincil mevzuat çalışmalarına öncelik verilmiş ve Kurumumuz
çalışmaları belli bir noktaya ulaştıktan sonra kamuoyunun önüne çıkılması anlayışı
benimsemiştir.
Kurum Başkanımız geniş katılımlı ve kapsamlı ilk basın toplantısını
03.09.2002 tarihinde elektrik piyasası lisans günü münasebetiyle düzenlemiştir.
Geçtiğimiz yıl enerji sektörünün mevcut durumu, yeniden yapılandırılması
süreci ve geleceğinde önemli sorumluluklar üstlenen Kurumumuza basın mensupları
tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir. Bu çerçevede 2002 yılı Eylül ayından bugüne yazılı ve
görsel medyada Kurum faaliyetlerine yönelik çok sayıda haber yer almıştır.
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Enerji fiyatlarının mevcut durumu ve geleceği, bu konuda Kurumumuza
düşen sorumluluklar, Kurumumuz tarafından aylık doğal gaz tarifelerinin açıklanması,
elektrik ve doğal gaz faaliyetleriyle ilgili lisans başvuruları, sektörün yeniden
yapılandırılması çalışmaları 2002 yılında kamuoyunda ilgiyle takip edilen konuların
başında gelmiştir.
Kurumumuzu
ilgilendiren
konularda
kamuoyunun
bilgilendirilmesi
ihtiyacını karşılamak üzere periyodik olarak yazılı açıklamalar yapılmış, röportaj talepleri
karşılanmış, basın mensupları ile Başkan arasında sohbet toplantıları düzenlenmiş ve
sonuçta sektörü takip eden gazeteciler ile Kurumumuz arasında sağlıklı bir diyalog ortamı
kurulmuştur.
Şeffaflığı ilke edinen Kurumumuz, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine
özel önem vermekte, ayrıca basın mensuplarınca Kurumumuza ulaştırılan sorular kısa
süre içinde yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

41

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Bağlı ortaklık:Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı
olarak %50 ‘den fazlasına veya aynı oranda pay hakkına ya da yönetim çoğunluğunu
seçme hakkına sahip olunan şirket.
Dağıtım:Elektrik piyasasında; Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve
altındaki hatlar üzerinden nakli
Doğal gaz piyasasında; doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere
mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli ve perakende satışı.
Dağıtım şebekesi:Bir doğal gaz dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde,
işlettiği doğal gaz dağıtım tesisleri ve boru hatları.
Depolama:Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz
temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla
doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanması.
Doğal gaz:Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal
hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış,
basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı -LPG
hariç) diğer halleri.
santral.

Hidroelektrik santral:Akan suyun gücünü elektrik enerjisine dönüştüren

İletim:Elektrik piyasasında; Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV
üzerindeki hatlar üzerinden nakli
Doğal gaz piyasasında; Üretime
mahsus toplama hatları ve dağıtım
şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma
vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz nakli.
Kojenerasyon:Birleşik ısı ve güç üretimi.
Lisans:Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri
uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesi.

için

Kanun

Otoprodüktör:Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak
üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişi.
Otoprodüktör grubu:Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını
karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişi.
Perakende satış:Elektrik enerjisinin tüketicilere satışı.
Perakende satış hizmeti:Perakende satış lisansına sahip şirketler
tarafından , elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan sayaç
okuma, faturalama gibi diğer hizmetler.
Perakende satış şirketi:Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı
ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya
tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişi.
Piyasa:Elektrik piyasasında; Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış,
perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik
enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticarî faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden
oluşan elektrik enerjisi piyasası.
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Doğal gaz piyasasında; Doğal gazın iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat,
ihracat ve LNG tesislerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü tesislerinde gaz veya
sıkıştırılmış gaz olarak depolanması dahil olmak üzere alımı, satımı veya hizmet ve ticari
faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan faaliyet.
santral.

Rüzgar enerjisi santrali:Rüzgar gücünü elektrik enerjisine dönüştüren

Serbest tüketici:Elektrik piyasasında; Kurul tarafından belirlenen elektrik
enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan
bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi.
Doğal gaz piyasasında; Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat
şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma
serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi.
Serbest olmayan tüketici(abone):Elektrik piyasasında; Elektrik enerjisi
ve/veya kapasite alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi
dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi.
Doğal gaz piyasasında; Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım
şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişi.
Sertifika:Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak
tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri
hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurul tarafından
verilen izin.
Sıkıştırılmış doğal gaz:Doğal gazın basınçlandırılmış hali.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi:Doğal gazın sıvı olarak taşınması
ve depolanması amacıyla sıvılaştırılması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz haline
getirilmesi için kullanılan tesisler.
Tarife:Elektrik piyasasında; Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi,
dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren
düzenlemeler.
Doğal gaz piyasasında; Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak
depolanması ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren
düzenlemeler.
Termik santral:Fuel oil, linyit, taş kömürü, doğal gaz, rafine odun
yakılması sonucu elde edilen enerjinin bir akışkana iletilmesi bunun da bir türbine ve
buna bağlı olan jeneratöre çevrim içinde aktarılması esasına dayanan enerji üretim tesisi.
Toptan satış:Elektrik piyasasında; Elektriğin tekrar satış için satışı.
Doğal gaz piyasasında; Doğal gazın dağıtım şirketlerine ve serbest
tüketicilere yapılan satışı.
Tüzel kişi (şirket):Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, iletimi,
dağıtımı, toptan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması fonksiyonlarını yürütmek
üzere kurulmuş özel veya kamu hukuku tüzel kişisi.
Uluslararası enterkonneksiyon şartı:Ulusal elektrik sisteminin diğer
ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel şekilde işletilebilmesini ve/veya söz
konusu ülke elektrik sistemindeki bir üretim tesisi ya da üretim tesisinin bir ünitesinin
Şebeke Yönetmeliği ve/veya Dağıtım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ulusal
elektrik sistemine paralel çalıştırılabilmesi.
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Üretim:Elektrik piyasasında; Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde
elektrik enerjisine dönüştürülmesi.
Doğal gaz piyasasında; Doğal gazın 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol
Kanunu kapsamında Türkiye'de yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılması,
temizlenmesi ve arıtılması, toplama hatlarıyla iletim hatlarına kadar taşınması.
Üretim
şirketi(işletmeci):Elektrik
piyasasında;
Otoprodüktörler,
otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile
iştigal eden tüzel kişi.
Doğal gaz piyasasında; Türkiye'de üretim faaliyetini gerçekleştiren tüzel
kişi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi:Rüzgar, güneş
jeotermal, dalga, gel-git, biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri
ve kurulu gücü 50 megavat (MW) ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik
üretim tesisleri ile rezervuar hacmi yüz milyon metre küpün veya rezervuar alanı onbeş
kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisleri.
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