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Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 

dağıtım şirketlerinin, genişlemeye konu her bir şehrin süreli yatırım yükümlülüğünün 

incelenmesine yönelik usul ve esasları kapsar. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; doğal gaz dağıtım şirketlerinin genişlemeye konu 

şehirlerde gerçekleştirdikleri süreli yatırım yükümlülüklerine yönelik usul ve esaslara ilişkin 

düzenlemeleri kapsar. 

 

Hukuki dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 18/04/2001 tarihli ve 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan; 

a) Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı 

şebekesi ile naklini ve perakende satışını, 

b) Dağıtım bölgesi: Dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetini gerçekleştirebilmek için 

yetkili kılındığı bölgeyi,  

c) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz 

dağıtım tesislerini ve boru hatlarını, 

 ç) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru 

hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi, 

d) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, 

Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,  

 e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 

 f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

 Perakende satış tarifelerinin yürürlükte olacağı, Kurul g) Tarife uygulama dönemi: 

tarafından onaylanmış dönemi, 

 Tutanak: İlgili aşamaların tamamlandığını gösterir, asgari olarak dağıtım şirketi ve h)

kontrol şirketinin yetkili personeli tarafından imzalanmış evrakları, 

ifade eder. 

 

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar 

ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Genişlemeye Konu Şehirlerin Süreli Yükümlülüklerinin İncelenmesi, Tutanak ve 

Raporların Kuruma Sunulması ve Kurumun Bilgilendirilmesi  

 

Genişlemeye konu şehirlerin süreli yükümlülüklerinin incelenme kapsamı 

MADDE 5 - (1) Genişlemeye konu şehirlerde süreli yükümlülüklerin yerine getirilip 

getirilmediğinin tespitine ilişkin incelemeler; 

a) Yatırıma başlama tutanakları, 

b) İlk gaz arzı sağlanmasına ilişkin tutanaklar, 

c) Dağıtım bölgesi genişleme tarihinde geçerli imarlı alanlar bütününde yer alan cadde 

ve sokaklar için hazırlanmış ve kontrol firmasınca onaylı orta ve alçak basınçlı dağıtım 

hatlarını gösteren tatbikat projeleri,  

ç) Yatırımı tamamlanan dağıtım şebekesinin işlendiği hâlihazır haritaların “KML” ve 

“KMZ” uzantılı sayısal ortam verileri, 

d) 05/07/2011 tarihli ve 3303-4 sayılı, 18/04/2012 tarihli ve 3783-2 sayılı, 08/01/2015 

tarihli ve 5409-5 sayılı Kurul Kararları ile belirlenen mücbir sebepler kapsamında imalatı 

yapılamayan yatırımlara ilişkin bilgi ve belgeler, 

 

çerçevesinde 29/01/2009 tarihli ve 1955/1 sayılı Kurul Kararı gereğince yetkilendirilmiş 

firmalar tarafından yapılır. 

 

  Tutanakların ve raporların Kuruma sunulması ve Kurumun bilgilendirilmesi, 

MADDE 6 - (1) Genişlemeye konu her bir şehir için; 

a) Bu Kararın 1 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan her bir yatırım 

yükümlülüğünün gerçekleştirilmesini müteakip, ilgili tutanaklar dağıtım şirketi tarafından üç 

iş günü içerisinde Kuruma sunulur. 

b) Bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan hususlara ilişkin incelemelerin yapılmasını 

teminen; ilgili mevzuatta belirtilen sürelerin dolmasını müteakip, en geç bir ay içerisinde 

dağıtım şirketi tarafından Kuruma bilgi verilerek süreli yükümlülüklerinin incelenmesi için 

talepte bulunulur. 

c) Bu Kararın 3 üncü maddesi çerçevesindeki Kurum görüşü kapsamında, Kurul 

tarafından yetkilendirilmiş firmalardan biriyle sözleşme imzalanarak Kurum bilgilendirilir.  

 

(2) İnceleme sonrası yetkili firmalar tarafından hazırlanan raporlar, incelemenin 

tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içerisinde Kuruma sunulur ve bir nüshası dağıtım 

şirketine verilir. 

 

Genişlemeye konu şehirlerin süreli yatırım yükümlülüğüne ilişkin incelemeler 

MADDE 7 - (1) Yatırım yükümlülüğüne ilişkin incelemeler, genişleme tarihindeki 

uygulama imar planları üzerinden hazırlanan tatbikat projeler ile söz konusu projelerin güncel 

tarihli revizyonları esas alınarak, inceleme tarihindeki imalatlar üzerinden yapılır. 

 



(2) Yerinde incelemelerin hangi dönemlerde gerçekleştirileceği, inceleme takvimi ve 

inceleme raporu formatı Tarifeler Dairesi Başkanlığının görüşü alınarak Doğal Gaz Piyasası 

Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. 

 

(3) İlgili mevzuatta belirtilen yatırım yükümlülük süresinin dolmasını müteakip, 

Kurum tarafından o tarihlerde yerinde inceleme yapılmasına gerek görülmeden 

yetkilendirilmiş firmalar tarafından dosya üzerinden inceleme yapılmasına karar verilen 

şehirler için yerinde incelemeler, en yakın tarife uygulama dönemi öncesinde yapılacak genel 

yatırım incelemeleri kapsamında gerçekleştirilir. 

 

 Raporların değerlendirilmesi 

MADDE 8 - Bu Kurul Kararı çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda yetkili 

firmalarca hazırlanacak rapor; Doğal Gaz Piyasası Dairesi bünyesinde oluşturulan komisyon 

tarafından değerlendirilir, bir nüshası tarife belirleme çalışmaları kapsamında 

değerlendirilmek üzere Tarifeler Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir ve gereği halinde ilgili 

mevzuatın ihlali kapsamında incelenmesi amacıyla Denetim Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

 

Eksik kalan imalatların izlenmesi 

MADDE 9 - Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda mücbir sebepler nedeniyle eksik 

kalan imalatların tamamlanmasının izlenmesine ilişkin olarak 08/01/2015 tarihli ve 5409/5 

sayılı Kurul Kararının ilgili hükümleri uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

GEÇİCİ MADDE - Bu Kurul Kararının yürürlüğe girdiği tarihte genişlemesi 

yapılmış ve yatırıma ilişkin yükümlülük süreleri dolmuş olan şehirlerin, bu Kararın 1 inci 

maddesi kapsamında incelemelerinin yapılmasını teminen; bu Kararın yürürlüğe girmesini 

müteakip en geç iki ay içerisinde ilgili dağıtım şirketince Kurul tarafından yetkilendirilmiş 

firmalardan biriyle sözleşme imzalanarak Kuruma bilgi verilir, sözleşmenin imzalanmasını 

takiben en geç iki ay içerisinde yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonrası hazırlanan 

raporlar, incelemenin gerçekleştirilmesini müteakip en geç iki ay içerisinde Kuruma sunulur 

ve bir nüshası dağıtım şirketine verilir. 

 

MADDE 10 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 11 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 


