


DaDağığıttıım m şşirketlerinin, elektrik enerjisinin tedarik irketlerinin, elektrik enerjisinin tedarik 
ssüüreklilirekliliğği, ticari ve teknik kalitesine ilii, ticari ve teknik kalitesine ilişşkin olarak kin olarak 

uyulmasuyulmasıı gereken kurallar ile uygulamalara gereken kurallar ile uygulamalara 
iliilişşkin esas ve usulleri kapsayan kin esas ve usulleri kapsayan ““Elektrik Elektrik 

PiyasasPiyasasıında Danda Dağığıttıım Sisteminde Sunulan m Sisteminde Sunulan 
Elektrik Elektrik EnerjisininEnerjisinin, Tedarik S, Tedarik Süüreklilirekliliğği, i, 

Ticari ve Teknik KalitesiTicari ve Teknik Kalitesi”” hakkhakkıındaki ndaki 
yyöönetmelik 12.9.2006 tarih, 26287 saynetmelik 12.9.2006 tarih, 26287 sayııllıı resmi resmi 

gazetede yaygazetede yayıınlanarak ynlanarak yüürrüürlrlüüğğe girmie girmişştirtir..



YYöönetmelinetmeliğğin Amain Amaçç ve Kapsamve Kapsamıı

►► Madde 1:Madde 1: Bu yBu yöönetmelik, elektrik enerjisinin netmelik, elektrik enerjisinin 
tedarik stedarik süüreklilirekliliğği, ticari ve teknik kalitesine ilii, ticari ve teknik kalitesine ilişşkin kin 
olarak daolarak dağığıttıım m şşirketleri tarafirketleri tarafıından uyulmasndan uyulmasıı
gereken kuralar ve uygulamaya iligereken kuralar ve uygulamaya ilişşkin esas ve kin esas ve 
usulleri kapsar.usulleri kapsar.

DAYANAKDAYANAK
►► Madde 2:Madde 2: Bu yBu yöönetmelik 20.2.2001 tarih 4628 netmelik 20.2.2001 tarih 4628 

saysayııllıı EPDK kanununun 5. maddesi 6 fEPDK kanununun 5. maddesi 6 fııkraskrasıınnıın c n c 
bendine dayanarak hazbendine dayanarak hazıırlanmrlanmışışttıır.r.



DADAĞĞITIM SITIM SİİSTEMSTEMİİNDE SUNULAN NDE SUNULAN 
HHİİZMETZMETİİN KALN KALİİTESTESİİ

►► Tedarik STedarik Süüreklilirekliliğği Kalitesii Kalitesi
►► Ticari KaliteTicari Kalite
►► Teknik KaliteTeknik Kalite
olmak olmak üüzere zere üçüç ana baana başşllııkla tankla tanıımlanmmlanmışışttıır. r. 



Tedarik STedarik Süüreklilirekliliğği Kalitesii Kalitesi

►►DaDağığıttıım sisteminin, kullanm sisteminin, kullanııccıılarlarıın elektrik n elektrik 
enerjisi talebini ekonomik olarak kabul enerjisi talebini ekonomik olarak kabul 
edilebilir maliyetlerde ve medilebilir maliyetlerde ve müümkmküün olan n olan 
asgari kesinti sasgari kesinti süüresi ve sresi ve sııklklığıığı ile ile 
karkarşışılayabilme kapasitesi. layabilme kapasitesi. 



Ticari KaliteTicari Kalite

►►DaDağığıttıım sistemine bam sistemine bağğlanmak isteyen veya lanmak isteyen veya 
babağğllıı olan kullanolan kullanııccıılar ile bu kullanlar ile bu kullanııccıılara lara 
babağğlantlantıı anlaanlaşşmasmasıı, perakende sat, perakende satışış
ssöözlezleşşmesi veya ikili anlamesi veya ikili anlaşşma kapsamma kapsamıında nda 
hizmet veren taraflar arashizmet veren taraflar arasıında enerji satnda enerji satışıışı
ve/veya hizmetin sunumuna ilive/veya hizmetin sunumuna ilişşkin olarak kin olarak 
ssööz konusu faaliyetin tz konusu faaliyetin tüüm evrelerinde m evrelerinde 
meydana gelecek ilimeydana gelecek ilişşkilerin EPDK tarafkilerin EPDK tarafıından ndan 
belirlenecek standartlara uygun olarak belirlenecek standartlara uygun olarak 
gergerççekleekleşşmesi.mesi.



Teknik KaliteTeknik Kalite

►►DaDağığıttıım sisteminin kullanm sisteminin kullanııccıılarlarıın elektrik n elektrik 
enerjisi talebini kesintisiz ve kaliteli bir enerjisi talebini kesintisiz ve kaliteli bir 
şşekilde karekilde karşışılayabilme kapasitesidir.layabilme kapasitesidir.



Kalitenin DenetimiKalitenin Denetimi

►►Madde 6:Madde 6: EPDK, elektrik enerjisinin EPDK, elektrik enerjisinin 
Tedarik STedarik Süüreklilirekliliğği, Ticari Kalite ve i, Ticari Kalite ve 
Teknik KalitesininTeknik Kalitesinin dadağığıttıım m şşirketleri irketleri 
taraftarafıından ilgili standartlara uygun ndan ilgili standartlara uygun şşekilde ekilde 
ööllçüçümleme ve kaymleme ve kayııt altt altıına alna alıınmasnmasıınnıı sasağğlar, lar, 
didiğğer ter tüüm bilgi ve belgeleri denetler veya m bilgi ve belgeleri denetler veya 
denetlettirir. denetlettirir. 



TANIMLARTANIMLAR

►► 11--Kesinti: TKesinti: Tüüketiciye teslim noktasketiciye teslim noktasıında gerilimin, nda gerilimin, 
bir veya birden fazla nominal gerilim debir veya birden fazla nominal gerilim değğerinin erinin 
yyüüzde birinin altzde birinin altıına dna düüşşmesimesi

►► 22-- GeGeççici Kesinti: Bir saniyeden az sici Kesinti: Bir saniyeden az süüren kesintiren kesinti
►► 33-- KKıısa Kesinti: Bir saniyeden uzun ve sa Kesinti: Bir saniyeden uzun ve üçüç

dakikadan az sdakikadan az süüren kesintiren kesinti
►► 44-- Uzun Kesinti: Uzun Kesinti: ÜçÜç dakika veya daha uzun dakika veya daha uzun 

kesintikesinti
►► 55-- KullanKullanııccıı: Da: Dağığıttıım sistemini kullanan germ sistemini kullanan gerççek ek 

veya tveya tüüzel kizel kişşii
►► 66-- Bildirimsiz Kesinti: Bildirimsiz Kesinti: ÖÖnceden bildirimde nceden bildirimde 

bulunulmayan kesintidir.bulunulmayan kesintidir.



Dikkate AlDikkate Alıınmayan Kesintilernmayan Kesintiler

Madde 10: Madde 10: 
►► MMüücbir sebeplercbir sebepler
►► KullanKullanııccıılar taraflar tarafıından neden olunan hasarlarndan neden olunan hasarlar
►► HHıırsrsıızlzlıık, yangk, yangıın sonucunda n sonucunda şşebekede oluebekede oluşşan an 

hasarlarhasarlar
►► Enterkonnekte sistemde ve komEnterkonnekte sistemde ve komşşu u şşirketlerden irketlerden 

alalıınan enerjinin kesintiye unan enerjinin kesintiye uğğramasramasıı
►► Can ve mal gCan ve mal güüvenlivenliğğine yine yöönelik zorunlu kesintilernelik zorunlu kesintiler



Tedarik sTedarik süüreklilirekliliğğine iliine ilişşkin gekin geççiişş
ddöönemi uygulamasnemi uygulamasıında, Tnda, Tüürkiye genelinde rkiye genelinde 
elektrik daelektrik dağığıttıım bm böölgelerinde gerilim lgelerinde gerilim 
seviyelerine gseviyelerine gööre tek bir kullanre tek bir kullanııccıı iiççin in 
gegeççerli olmak erli olmak üüzere bildirimsiz uzun zere bildirimsiz uzun 
kesintilere bakesintilere bağğllıı olarak yolarak yııllllıık maksimum k maksimum 
kesinti skesinti süüresi hedefleri ile yresi hedefleri ile yııllllıık maksimum k maksimum 
kesinti skesinti sııklklığıığı hedefleri 1.1.2007 tarihinden hedefleri 1.1.2007 tarihinden 
babaşşlaylayııp 31.12.2010 tarihinde sona ermek p 31.12.2010 tarihinde sona ermek 
üüzere uygulamaya konulmuzere uygulamaya konulmuşştur.tur.



KullanKullanııccıı BaBaşışına Yna Yııllllıık Maksimum k Maksimum 
Kesinti SKesinti Süüresi Hedefleriresi Hedefleri

Her bir mHer bir müüstakil kesintinin sstakil kesintinin süüresi sresi süürekli imar rekli imar 
alanalanıı iiççi OG mi OG müüşşterileri iterileri iççin 8 saat, imar alanin 8 saat, imar alanıı iiççi i 
AG mAG müüşşterileri iterileri iççin 14 saat, imar din 14 saat, imar dışıışı mmüüşşteriler teriler 
iiççin ise 20 saati gein ise 20 saati geççmesi durumunda smesi durumunda süüreler reler 
aaşışılmlmışış olacaktolacaktıırr

2007 2008 2009 2010
İmar Alanı İçi-OG 8 saat 7 saat 6 sat 5 saat
İmar Alanı İçi-AG 14 saat 13 saat 12 saat 11 saat
İmar Alanı Dışı 20 saat 18 saat 16 saat 15 saat



KullanKullanııccıı BaBaşışına Yna Yııllllıık Maksimum k Maksimum 
Kesinti SayKesinti Sayııssıı HedefleriHedefleri

20072007 20082008 20092009 20102010

İİMAR ALANI MAR ALANI İİÇÇİİ 6 saati a6 saati aşşan 4 an 4 
kesintikesinti

6 saati a6 saati aşşan 4 an 4 
kesintikesinti

5 saati a5 saati aşşan 3 an 3 
kesintikesinti

5 saati a5 saati aşşan 3 an 3 
kesintikesinti

İİMAR ALANI DIMAR ALANI DIŞŞII 9 saati a9 saati aşşan 6 an 6 
kesintikesinti

9 saati a9 saati aşşan 6 an 6 
kesintikesinti

8 saati a8 saati aşşan 5 an 5 
kesintikesinti

8 saati a8 saati aşşan 5 an 5 
kesintikesinti

YYııllllıık bazda her bir mk bazda her bir müüstakil kesintinin imar alanstakil kesintinin imar alanıı
iiççerisinde serisinde süürekli 6 saati arekli 6 saati aşşan 4 kesinti, imar an 4 kesinti, imar 
alanalanıı ddışıışında snda süürekli 9 saati arekli 9 saati aşşan 6 kesinti olmasan 6 kesinti olmasıı
durumunda maksimum sdurumunda maksimum süüre are aşışılmlmışış olacaktolacaktıır  r  



Yıllık maksimum kesinti sürelerine ilişkin yer alan 
hedeflerin aşılması durumunda dağıtım şirketlerinin 
ödemekle yükümlü oldukları tazminat miktarı:

Tazminat bedeli = Q x P

Q: Hedef değerleri aşan kesintinin gerçekleştiği tarih 
itibariyle en son ödenen elektrik faturasındaki aktif 
tüketilen enerji miktarı(kWh)
P: Hedefin aşılması durumunda 0.37Ykr/kWh , 
hedefin iki katı aşılması durumunda 0.74Ykr/kWh , 
hedefin üç katının aşılması durumunda 1.11Ykr/kWh
olarak, miktara esas ödenecek birim bedeli

ifade etmektedir.



Yıllık maksimum kesinti sıklığına ilişkin hedef 
değerlerinin aşılması durumunda, süre 
açısından verilen sınırları aşan her bir kesinti 
için dağıtım şirketi, mesken abonelerine 20YTL 
diğer abonelere ise 80YTL ödemek zorundadır

Tazminat miktarları TÜİK tarafından 
açıklanan TÜFE(yıllık tüketici fiyatları endeksi 
değişimi) oranında içinde bulunan yılın ilk ayı
içerisinde otomatik olarak yıllık bazda 
güncellenir.



Tazminatlara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi için, tazminat 
talep eden tüketicilerin faturalarının kendi adına olması, 
dağıtım şirketlerine herhangi bir şekilde borçlarının 
olmaması, usulsüz elektrik kullanımından ceza almamış
olması, en sona ait elektrik faturasını ibraz edebilmesi gerekir

Tazminata ilişkin başvurular elektrik enerjisinin tekrar 
tesis edildiği günden sonraki beş iş günü içerisinde 
yapılmalıdır. Başvurular dağıtım şirketi tarafından 20 
iş günü içerisinden değerlendirilerek işleme konulur. 
Ödemeler tazminatın kesinleşmesini takip eden ilk 
elektrik faturasının toplam meblağından indirim 
yapılmak suretiyle tüketiciye ödenir. Tazminat 
bedelinin elektrik faturasının toplam meblağını
geçmesi durumunda artan kısım bir sonraki elektrik 
faturasına yansıtılır



Yönetmelik tüketici açısından değerlendirildiğinde ucuz, kaliteli, sürekli 
bir enerjinin temini açısından olumlu görülmektedir. Ancak belirtilen 
standartlara uyulmadığında abonelerin dağıtım şirketlerinde belirtilen 
tazminat bedellerini almasında belirsizlikler vardır. Tamamen dağıtım 
şirketinin kayıt altına aldığı veya almadığı değerler üzerinden netice 
alması son derece zordur. EPDK’nın şirketleri hangi koşullarda, nasıl 
denetleyeceği veya denetlettireceği belli değildir. Yine EPDK da 
şirketten aldığı verilere göre yönetmeliği uygulamaya çalışmaktadır.

Dağıtım şirketleri açısından yönetmeliği uygulamak son derece 
zordur. Çünkü yeterli altyapıları, ölçme ve kayıt altına alma 
donanımları yoktur. Ayrıca mevcut şebeke yapısıyla belirtilen 
standartlara ulaşması mümkün görülmemektedir. Özellikle kırsal 
alandaki uzun ve dalbudak şebekelerle belirtilen kesinti sıklığı ve 
sayılırını yakalaması son derece zordur. Cezai duruma düşmeleri 
kaçınılmazdır.
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