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KONU: ELEKTRİK PİYASASINDA YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 

Elektrik piyasasında yıllık faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü hakkındaki Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu duyurusu aşağıdaki gibidir: 
 

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

(Yönetmelik) “Raporlama” başlıklı 52 nci maddesinin birinci fıkrası; “Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten 

lisans sahibi tüzel kişiler, bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her yılın Mayıs ayı sonuna kadar 

kendi internet sitelerinde yayımlamak ve Kuruma sunmakla yükümlüdür. Söz konusu raporda yer alması gereken 

asgari bilgiler, Kurul kararı ile belirlenir.” hükmünü havidir. 

 

Söz konusu hüküm çerçevesinde elektrik piyasasında tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi 

tüzel kişiler (iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve TETAŞ) bir önceki yıla ait 

yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kurumumuza sunmakla yükümlüdür. 

 

Önlisans veya üretim lisansı kapsamında faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler ile TETAŞ ve görevli tedarik 

şirketleri hariç tedarik lisansı sahipleri, tarifesi düzenlemeye tabi bir faaliyet yürütmediklerinden, Kurumumuza 

yıllık faaliyet raporu sunmakla yükümlü değildir. 

 

Öte taraftan, Kuruma sunulacak yıllık faaliyet raporunda yer alması gereken asgari bilgileri düzenleyecek 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına ilişkin mevzuat çalışması devam etmekte olup Kuruma rapor sunmakla 

yükümlü ilgililerin, mevzuat çalışmasının tamamlanmasını beklemeksizin, ticari örf ve adete uygun olarak 

hazırlayacakları yıllık faaliyet raporlarını süresi içinde Kuruma sunarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında üretim faaliyeti göstermek üzere lisans alan tüzel 

kişilerin ilerleme raporu sunma yükümlülüğü ilgili mevzuat kapsamında ayrıca değerlendirilmektedir. 

 

Kamuoyuna saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 
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