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HİZMETE ÖZEL 
T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

 Tarifeler Dairesi Başkanlığı    405941 25.03.2022  

Sayı   :  
Konu : Fiyat Farkı ve Tasfiye Hk 

Elektrik dağıtım şirketleri ile sözleşmesi bulunan bazı yükleniciler tarafından, devam eden 
işlerinde, emtia fiyatları ve döviz kurlarındaki öngörülemeyen artışlardan dolayı maliyet 

girdilerinin yaklaşık tamamında anormal artışlar meydana geldiği, 2021 yılı tesis işlerinin, 2020 
yılı sonunda ya da 2021 yılı başlarında imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ettikleri işler olduğu, 
elektrik dağıtım şirketleri ile yapılan çoğu sözleşmelerde bu tür fiyat artışlarını karşılayacak fiyat 
farkı uygulamasının bulunmadığı, döviz kurları, küresel emtia fiyatları (demir, bakır, alüminyum, 

çinko) çimento, yakıt ve genel tüketim fiyatlarında meydana gelen yüksek oranlarda artışlar 
sebebiyle ülke genelinde enerji yatırımlarının duracağı, enerji taleplerinin karşılanamaz hale 
geleceği, tehlikeli ve hemen müdahale edilmesi gereken acil yatırımlarda sıkıntı yaşanacağı, 

yılbaşından beri oluşan ekonomik gelişmeler neticesinde gerçekten zor ve içinden çıkılması güç 
bir duruma düştükleri, aşırı maliyet artışları, bu maliyetlerin mevcut sözleşme koşullarıyla 

karşılanamaması ve finansman sağlamak için yüksek kredi faizlerinin ödenmesi gibi firmaları 
iflasa sürükleyebilecek bir sarmala girdikleri belirterek, içinde bulundukları bu zor durumun 

çözümü için 2018 yılında yaşanan ani maliyet artışlarına karşı 31/01/2019 tarihli ve 8406 sayılı 
Kurul Kararı ile alınan fiyat farkı ve fesih hakkı benzeri bir kararın 2021 yılı sözleşmeleri için de 

alınması talepleri Kurumumuza iletilmiştir. 

Söz konusu talepler 22/03/2022 tarihli ve 402325 sayılı müzekkere ile Kurul'un takdirine 
sunulmuş olup ekte gönderilen 24/03/2022 tarihli ve 10875 sayılı Kurul Kararı ile;    

"Tarifeler Dairesi Başkanlığının 22/03/2022 tarihli ve E-58898295-110.99-402325 sayılı  
Başkanlık Makamına Müzekkeresi çerçevesinde; Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma Ve Satış 
İşlemleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre ihale edilen, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin; birim bedele 
tabi şebeke yatırımları karakteristiğindeki yatırım yükümlülükleri ile sayaç okuma ve ödeme bildirimi 
bırakma, ikinci bildirim bırakma, kesme bağlama, sayaç sökme takma, arıza, üçüncü seviye planlı bakım 
hizmetlerini yerine getirmek için 01/01/2022 tarihinden önce Türk lirası üzerinden imzalanan 
sözleşmelerle ilgili olarak; 

  
1) Yüklenicinin talep etmesi ve dağıtım şirketi ile yüklenici arasında karşılıklı mutabakatın 

sağlanması ve alt yüklenici çalıştırılan işlerde elektrik dağıtım şirketi ile yüklenici arasında mutabık 
kalınan fiyat farkı metodunun alt yüklenicilere de uygulanması şartıyla, ihale dokümanında ve 
sözleşmelerinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bir defaya 
mahsus olmak üzere güncel piyasa şartlarını sağlayacak ve sözleşme süresi boyunca geçerli olacak 
şekilde fiyat farkı metodunun belirlenebileceğine; bu metot kapsamında fiyat farkı verilebileceğine,  

  
 
 
 



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
Belge Doğrulama Kodu : Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/epdk-ebys 
Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:3 06510 Çankaya/ ANKARA Bilgi için: Kamuran Tümay YILDIZ Telefon No:(0312) 201 45 44 Faks 
No:(0312) 201 42 00 Unvanı: Yönetim Hizmetleri Uzmanı e-Posta:tyildiz@epdk.gov.tr İnternet Adresi:https://www.epdk.gov.tr  Telefon No: 
(0312)2014645 
Kep Adresi:epdk.tarife@epdk.hs03.kep.tr 

HİZMETE ÖZEL 
2/3 

 
 
 
2) Yüklenicinin talep etmesi halinde, ihale dokümanları ve sözleşmelerinde fesih ve tasfiye 

ile ilgili hususların bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, sözleşme taraflarının karşılıklı muvafakati 
şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere, sözleşmede yer alan fesih ve tasfiye işlemleri ile ilgili yaptırımlar 
dikkate alınmadan feshedilip tasfiye edilebileceğine, 

  
3) Elektrik dağıtım şirketince, işbu karar kapsamındaki sözleşmelerin tarafı olan 

yüklenicilerin, kararın dağıtım şirketine tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Elektrik 
Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma Ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen bildirim 
yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak bilgilendirilmesine, 

  
4) 1 inci madde kapsamındaki fiyat farkı metodunun belirlenebilmesi ve 2 nci madde 

kapsamındaki fesih ile tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için sözleşmenin taraflarına karar 
tarihinden itibaren 45 gün süre verilmesine, 

  
5) Bu karar kapsamında oluşan maliyetlerin IV. Uygulama Dönemi gelir tavanı 

hesaplamalarında dikkate alınmamasına" 
  

karar verilmiştir. 
  
Mezkûr Kurul Kararının 3 üncü maddesi gereği Karar kapsamındaki sözleşmelerin tarafı olan 

yüklenicilerin, Kararın Şirketinize tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde bilgilendirilmesi ve 
4 üncü maddesi gereği Kararda belirtilen fiyat farkı metodunun belirlenerek fiyat farkı verilip 
verilmeyeceği veya fesih ile tasfiye yapılıp yapılmayacağı hususlarının, Karar tarihinden itibaren 45 gün 
içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. 

  
Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Mehmet Ali KÖLMEK  
 Başkan a. 

Daire Başkanı 

Ek: 24/03/2022 tarihli ve 10875 sayılı Kurul Kararı. 



 
 


