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Bu sunumdaki slaytlar, çok geniş olan enerji 
piyasası mevzuatlarına çok genel bir bakış 

vermeyi amaçlamaktadır. 



  



  

Enerjide sektöründe mevzuat yükü
Bakanlık EPDK



  

Enerji sektöründe mevzuat
● İdari (Kuruluş vs)
● Teknik mevzuat (tesis, kabul, proje)
● Düzenleyici mevzuat (lisans, tarife)
● Uluslararası yükümlülükler (nükleer, transit)



  

Kapsam ve detay
● Devletin enerji ve tabii kaynaklarda 

planı – amaçları 
● Kaynak bazlı mevzuat ve 

kurumsallaşma 
– Verimlilik, nükleer

● Bunu yatırımcılarla nasıl yapacağı 
– EPDK&MAPEG mevzuatı

● Bunun teknik yapısı 
– Tarife-şebeke işletim



  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Yönetmelikleri

● Teknik yönetmelikler
– Mühendislik 

● TEK döneminden kalan
– Tesis kabul, kuvvetli akım

● 2002 sonrası
– ArGe, aydınlatma, verimlilik

● Personel-idari

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Mevzuat



  

EPDK Mevzuatı
● Kamudan girişimciye açılan bir sektörde, girişimcilerin hak, sorumluluk 

ve yükümlülükleri
– Kanun 
– Bakanlar Kurulu
– Mahkeme Kararları
– Yönetmelik
– Tebliğ
– Usul ve esas
– Kurul Kararları



  

Piyasa işleyişi
● Piyasaya giriş-çıkış : Lisans yönetmelikleri
● Teknik işletim: Şebeke, Bağlantı
● Finansal işlemler: Tarife
● Tüketici ve piyasa izleme
● Diğer



  

EPDK’da bazı daireler
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Farklı kanunlar, farklı amaçlar
● Elektrik(6446)

● Doğal gaz(4646)

● Petrol(5015)



  

Ör: 6446 Elektrik Piyasası Kanunu
1.Bölüm : Amaç, Kapsam,Tanım
2.Bölüm: Elektrik Piyasası faaliyetleri ve Lisanslar

Elektrik piyasası faaliyetleri
Lisans esasları
Önlisans esasları
Üretim faaliyeti
İletim faaliyeti
Dağıtım faaliyeti
Piyasa işletim faaliyeti ve EPİAŞ’ın kuruluşu
İthalat ve ihracat faaliyetleri
OSBlerce yürütülebilecek faaliyetler
Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler

3.Bölüm: Denetim ve yaptırımlar
4.Bölüm: Tarifeler, Tüketici[..] ve Arz Güvenliği
5.Bölüm: Diğer hükümler



  

Mantığı ne?
● Yatırımcı ve girişimciye açık sektörler
● Hak, yükümlülük, sorumluluk ve cezaların çerçevesi
● “Lisans özel hükümleri”→ ek yükümlülük
● Hesaplamalar, teknik detay → Yönetmelik
● Açıklayıcı olarak → diğer mevzuat
● Kurul kararları → Kanuni çerçevede “içtihat”



  

Örnek madde: 6447/7 - Üretim
7.1 : kimler üretim faaliyeti yapabilir?

7.2 : hangi faaliyetler yapılır?

7.3 : kendi üretimini kendi tüketmesi

7.4 : Rüzgar ve güneş önlisans başvuru esasları

7.5 : Rekabet sınırları

7.6 : YEK elektrik üretim belgesi

7.7 : Kapasite artışları

7.8 : Hibrit üretim



  

Örnek madde: 6446/20 Arz Güvenliği
● Kim sorumlu ve mekanizma tasarımları

20.1 → Bakanlık sorumlu

20.1.a → TEİAŞ’a rapor hazırlama görevleri
–  20 yıllık “Uzun dönem Elektrik enerjisi üretim gelişim planı”
– Üretim kapasite projeksiyonu

20.1.b → Tedarik şirketlerinin görevleri
–  EPDK’ya 5 yıl için taleplerini (elektrik talep tahmini)

20.1.c → EPDK’nın görevi
– Tesis gerçekleşme, lisanslı yeni üretim kapasite miktarlarını bildirme

20.2 → Arz güvenliği için öncelik yerli kaynaklara öncelik ve Kapasite 
mekanizmaları

20.3 → Arz güvenliği izleme ve değerlendirme süreci

20.3.a → Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu raporu

20.3.b → Uzun dönem Elektrik enerjisi Üretim Gelişim Planı

20.3.c → Kısa ve orta dönem arz-talep dengesi

20.3.ç → Bakanlık Cumhurbaşkanına “Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporunu” 
hazırlar ve sunar



  

Örnek Konu: Bilgi Güvenliği  
● Aynı anda 3 sektörü ilgilendiriyor

Elektrik Doğalgaz

Petrol



  

Kısaca
● Enerji piyasası mevzuatı çok geniş 
● Büyük çoğunluğu yatırımcıyı ilgilendiriyor
● Çok teknik konular var

– Bazı kanunlarda doğrudan teknik standartlara atıf var
– Elektrikte maalesef yok
– TEK döneminden kalan yönetmeliklerde de yok

● Her mevzuat kaleminin yatırımcı açısından finansal yükümlülüğü olabilir 
● Mevzuatların en aktif kısmı “elektrik”



  

Teşekkürler
barissanli.com
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