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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Karar No: 5890      Karar Tarihi: 26/11/2015 

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2015 tarihli toplantısında; ekteki Elektrik Dağıtım 
Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın kabul edilerek 
yayımlanmasına, karar verilmiştir. 

 

EK-1 Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN HEDEF KAYIP ORANLARININ 
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç  

MADDE 1- Bu Usul ve Esasların amacı, dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan 
kayıplarına ilişkin maliyetlerin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca tarifelere 
yansıtılmasında esas alınacak hedef kayıp oranlarının belirlenmesidir.  

Kapsam 

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar, elektrik dağıtım şirketlerinin hedef kayıp oranlarının 
belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- Bu Usul ve Esaslar, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ve Elektrik Piyasası 
Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Hedef kayıp oranlarının belirlenmesi  

MADDE 4- (1) Uygulama dönemindeki her bir yıla ait hedef kayıp oranı (HKO), ilgili şirketin 
son üç yıllık dönemde kesinleşen yıllık teknik ve teknik olmayan kayıp oranı (KKO) değerlerinden 
hareketle belirlenir.  

(2) Son üç yıllık dönemde ağırlıklı ortalama KKO değeri, Kurul tarafından uygulama dönemi 
için belirlenen eşik değer ve altında olan şirketlerin bir sonraki yıla ait HKO değeri Eşitlik (1)’e göre 
hesaplanır. 

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡  =  [ED +  Ağırlıklıortalama(𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−2,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−3,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−4)]/2  (1) 

ED : Kurul tarafından belirlenen eşik değeri 

t : her bir tarife yılını, 

HKO : HKO değerini, 

KKO : Gerçekleşen KKO değerini gösterir. 

(3)  Son üç yıllık dönemde ağırlıklı ortalama KKO değeri, eşik değerden büyük, ancak  aynı 
yıllara ilişkin Türkiye ağırlıklı ortalama KKO değerinden küçük veya bu değere eşit olan şirketler için 
bir sonraki yıla ait HKO değeri Eşitlik (2)’ye göre hesaplanır.  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡  =   𝐴𝐴ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤(𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−2,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−3,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−4) ∗ 0,98                        (2) 
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(4) Eşitlik (2)’ye göre hesaplanan HKOt değerinin eşik değerin altında olması durumunda, ilgili 
şirketin HKOt değeri eşik değer olarak belirlenir.   

(5)  Son üç yıllık dönemde ağırlıklı ortalama KKO değeri, aynı yıllara ilişkin Türkiye ağırlıklı 
ortalama KKO değerinden büyük olan şirketler için bir sonraki yıla ait HKO değeri Eşitlik (3)’e göre 
hesaplanır.  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡  =   𝐴𝐴ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤(𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−2,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−3,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−4) ∗ 0,97                        (3) 

(6) Uygulama dönemi öncesinde kesinleşen son üç yıllık ağırlıklı ortalama KKO değeri eşik 
değerin altında olan şirketler için uygulama dönemi içerisinde HKOt değeri eşik değerin üstünde olamaz. 
Uygulama dönemi öncesinde kesinleşen son üç yıllık ağırlıklı ortalama KKO değeri eşik değerin 
üstünde olan şirketler için uygulama dönemi içerisinde HKOt değeri, uygulama dönemi öncesinde 
kesinleşen son üç yıllık ağırlıklı ortalama KKO değerinin üstünde olamaz. 

 

HKO hesaplamasına esas veriler 

MADDE 5- (1) Teknik ve teknik olmayan kayıp gerçekleşme oranlarının belirlenmesi amacıyla 
dağıtım şirketleri verileri istenen formatta sunmakla yükümlüdür. 

(2) Teknik ve teknik olmayan kayıp gerçekleşme oranlarının hesaplanmasında ilgili yıl 
içerisinde faturalandırılan kaçak elektrik enerjisi miktarı da dikkate alınır. 

(3) Tüketim miktarı dağıtım bölgesinde dağıtım sistemine giren elektrik enerjisi miktarının % 1 
ve üzerinde olan bir tüketicinin, dağıtım sisteminden ayrılarak iletim sistemine bağlanmasından 
kaynaklanan etki, dağıtım şirketi tarafından gerekli bilgi ve belge sunularak talep edilmesi durumunda 
teknik ve teknik olmayan kayıp gerçekleşme oranlarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu 
tüketicilerin, teknik ve teknik olmayan kayıp oranı iletim sisteminde oluşan kayıp oranı kabul edilir. 

 (4) Kurum, sunulan verileri inceler ve tespit ettiği tutarsızlıkları şirketin geçmiş yıl verileri ve 
benzeri veriler ile karşılaştırmak suretiyle düzeltir. 

 

HKO ve KKO ile ilgili yapılacak düzeltmeler 

MADDE 6- (1) Bir tarife yılında gerçekleşen KKO değerinin ilgili yıl HKO değerinin altında 
ya da üzerinde olması halinde, söz konusu farka ilişkin tarife hesaplamalarında herhangi bir düzeltme 
yapılmaz.  

2016 yılı hedef kayıp oranlarına ilişkin tüketici çıkışlarının etkisi 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 5 inci Maddenin 3’üncü fıkrasında yer alan ve tüketicinin dağıtım 
sisteminden ayrılıp iletim sistemine bağlanmasından kaynaklanan etki 2016 yılı hedef kayıp oranlarının 
belirlenmesinde dikkate alınmaz. 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 


