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Fatih Dönmez
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YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI’NIN
MESAJI

Gündelik hayatın vazgeçilmez
unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik yapısında oldukça
önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda dünyada her geçen gün
artan enerji talebinin güvenilir ve
sorunsuz bir şekilde karşılanması
da ülkelerin en önemli hedefleri
arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmak isteyen ülkelerin atmış
olduğu en somut adımlardan biri
de serbest piyasa koşulları altında sağlıklı bir fiyat mekanizması
çerçevesinde işleyen bir enerji
piyasasının oluşturulmasıdır. Ülkemizde de, gelişmiş ülkelere
benzer bir şekilde, iyi işleyen bir
enerji piyasası oluşturulması doğrultusunda çok önemli adımlar
atılmıştır. Bu adımların en önemlisi hiç kuşkusuz ülkemizin enerji
borsası olan EPİAŞ’ın kurulmasıdır. EPİAŞ, küresel enerji piyasalarıyla bütünleşmiş ve bölgesinde
güçlü bir enerji piyasası olma vizyonu doğrultusunda kurulmuştur.
EPİAŞ’ın öncelikli amacı; gelişmiş ülkelerin enerji borsaları ile
rekabet edebilecek yetkinlikte,
uluslararası standartlarda hizmet
veren, etkin, şeffaf ve güvenilir
bir enerji piyasası olarak bölgenin
önde gelen enerji ticaret merkezi
olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda EPİAŞ
tarafından, Gün Öncesi Piyasası
ve Gün İçi Piyasası işletilmekte
ve bu piyasaların uzlaştırmaları
ile beraber Dengeleme Güç Pi-
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yasası’nın saatlik bazda aylık uzlaştırmaları gerçekleştirilmektedir.
2016 yılı sonu itibarıyla EPİAŞ’ta
kayıtlı toplam 959 piyasa katılımcısı bulunmaktadır.
2016 yılı Gün Öncesi Piyasası işlem miktarı 114 TWh, işlem hacmi
33,90 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem hacmi, alış ve satış
tutarlarının toplamını içermektedir. 2016 yılı piyasa miktarının
%27’si Gün Öncesi Piyasası’nda
gerçekleşmiştir. Gün İçi Piyasası
ise piyasa katılımcılarının dengesizliklerini azaltmaları için önemli
bir araç olup, işlem miktarı gün
geçtikçe artmaktadır.
EPİAŞ, kuruluşunun ikinci yılında
birçok önemli faaliyet gerçekleştirmiştir. Faaliyetlerinin her adımında önce paydaşlarının beklentilerini anlamaya çalışmakta,
projelerinin hayata geçirilmesinden sonra ise sürekli iyileştirme
kapsamında paydaşlarının geri
bildirimlerini dikkate almaktadır.
EPİAŞ tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin ilki ve en önemlisi
yerli Gün Öncesi Piyasası yazılımının geliştirilmesidir. Ülkemiz
elektrik piyasalarının ihtiyaçlarına
yanıt verebilecek nitelikte yeni
bir Gün Öncesi Piyasası yazılımı,
EPİAŞ uzmanları tarafından geliştirilmiş ve yazılım 1 Haziran 2016
tarihi itibarıyla piyasa katılımcılarının hizmetine sunulmuştur.
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EPİAŞ, küresel enerji piyasalarıyla entegre ve bölgesinde güçlü bir enerji piyasası vizyonu ile
kurulmuştur. EPİAŞ 2016-2020
Stratejik Planı, EPİAŞ’ın misyonu,
vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda,
orta vadeli planlama kapsamında stratejik amaç ve hedeflerinin
belirlenerek enerji piyasalarının
geliştirilmesi adına bir yol haritası oluşturma maksadıyla 2016 yılı
içerisinde hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
EPİAŞ tarafından gerçekleştirilen
diğer önemli bir faaliyet, enerji piyasalarının etkin ve güvenilir bir
piyasa olması konusunda atılan
en somut adımlardan biri olan
Şeffaflık Platformu’nun 15 Mart
2016 tarihinde hizmete açılmasıdır. Bu platform ile birlikte piyasa katılımcıları, fiyatı ve yatırım
kararlarını etkileyebilecek önemli
verilere tek elden ulaşma imkânına kavuşmuştur. Şeffaflık Platformu’nun, piyasa katılımcılarının
ihtiyacı olan tüm veri ve bilgileri
içermesi ve bu veri ve bilgilerin
tüm piyasa katılımcılarına doğru,
eş zamanlı ve etkin bir şekilde iletilmesi yönündeki çalışmalar tüm
hızıyla devam etmektedir.
EPİAŞ, ülkemizin ihtiyaç duyduğu
iyi işleyen ve etkin bir Doğal Gaz
Piyasası’nın kurulması yönünde
de çalışmalarını yoğun bir şekilde
sürdürmektedir. Doğal Gaz Piya-
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sası’nın kurulması çalışmalarında
da son aşamaya gelinmiştir.
EPİAŞ tarafından, serbest tüketiciler ile elektrik tedarikçisi firmalar
arasında köprü vazifesi görmesi ve sayıları hızla artan serbest
tüketicilerin elektrik enerjisine en
uygun fiyattan ulaşması yönünde
hizmet sunmayı hedefleyen Serbest Tüketici Portalı da 30 Aralık
2016 tarihinde devreye alınmıştır.
EPİAŞ olarak piyasa katılımcılarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet
sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuruluşumuzdan
bugüne sektörümüz ile paylaştığımız yeniliklere çok yakında
yenilerini ekleyeceğiz. EPİAŞ’ın
2016-2020 Stratejik Planı’nda
belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz.
Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz proje, faaliyet ve çalışmaların yer aldığı EPİAŞ 2016 yılı
Faaliyet Raporu’nu tüm hissedarlarımızın ve paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan büyük mutluluk
duyarım.
Saygılarımla,
Fatih Dönmez
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM
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Yönetim
Kurulu Üyeleri

EPİAŞ’ın temsil ve idaresi, Türk
Ticaret Kanunu ve Şirket Esas
Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından
seçilen yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, ikisi A grubu
pay sahiplerinin, ikisi B grubu pay
sahiplerinin, ikisi C grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından, birisi ise herhangi bir
pay sahibinin göstereceği Esas
Sözleşme’de belirtilen bağımsız
üyelik şartlarını taşıyan adaylar
arasından seçilmek üzere toplam
yedi kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu Başkanı, üç yılda
bir Genel Kurul tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme
hükümleri uyarınca üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı bu-

Adı ve Soyadı

lunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan
vekili seçer.
EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkan ve
Üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
22 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda yeni Yönetim
Kurulu oluşmuştur. Yeni seçilen
Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı
faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2019 yılında yapılacak Olağan
Genel Kurul Toplantısına kadar
görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Üyelerinin yetki sınırları TTK
hükümlerine uygun olarak Esas
Sözleşmemizde
belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu ayda bir olmak
üzere 2016 yılı içerisinde 12 defa
toplanmıştır.

Unvanı

Hisse Grubu

Fatih DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

A

22.03.2016 – Devam Ediyor

Talat ULUSSEVER

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

B

22.03.2016 – Devam Ediyor

Tahsin YAZAR

Yönetim Kurulu Üyesi

A

22.03.2016 – Devam Ediyor

Himmet KARADAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

B

22.03.2016 – Devam Ediyor

Mustafa KARAHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

C

22.03.2016– Devam Ediyor

Faruk BOSTANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

C

22.03.2016 – Devam Ediyor

Hasan Hüseyin SAVAŞ

Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız
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Görev Süresi

22.03.2016 - 31.07.2016
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Fatih Dönmez

Yönetim Kurulu Başkanı

Talat ULUSSEVER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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Tahsin YAZAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Himmet KARADAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi
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Mustafa KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk BOSTANCI

Yönetim Kurulu Üyesi
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Yönetim
Kuruluna
Bağlı
Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi
EPİAŞ
Esas
Sözleşmesi’nin
9’uncu maddesinin yedinci fıkrası
ile EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8 ve 10’uncu maddelerine
dayanılarak EPİAŞ Yönetim Kurulu tarafından 06.11.2015 tarihinde
teşekkül etmesine karar verilmiştir.

rı Hakkında Yönerge’nin 4’üncü
maddesi uyarınca Komite Başkanı seçilmiştir.

Yönetim Kurulunun 22.03.2016
tarihli toplantısında Riskin Erken
Saptanması Komitesi üyeliklerine
Mustafa KARAHAN, Talat ULUSSEVER ve Osman KÜÇÜKÇINAR
seçilmiştir. 11.04.2016 tarihli Riskin Erken Saptanması Komitesi
toplantısında Komite Başkanlığına Mustafa KARAHAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2016 yılı faaliyet dönem
sonu itibarıyla Komite, Mustafa
KARAHAN, Talat ULUSSEVER
ve Himmet KARADAĞ’dan oluşmaktadır. Komite’nin sekretaryasını Risk Yönetimi Müdürlüğü
yürütmektedir.

• Risk değerlendirme çalışmaları
hakkında düzenli aralıklarla bilgi
alınmıştır. Bu kapsamda, 2016
yılı içerisinde gerçekleştirilen risk
değerlendirme çalışmaları sonucunda on bir birime ait toplam
208 adet varlığın (süreç, hizmet,
fiziksel varlık ve donanımlar, bilgiler, yazılımlar, çalışanlar, fiziksel
olmayan varlıklar ve diğer) risk
değerlendirmelerinin yer aldığı altı
adet risk raporu hakkında değerlendirme yapılmış ve bilgi edinilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılında altı defa toplanmıştır. Komite’nin yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda
özetlenmiştir:
• Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasla-
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• “EPİAŞ Risk Yönetim Politikası
Yönergesi” değerlendirilmiştir ve
Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe alınması üzerine Yönetim
Kuruluna sevkine karar verilmiştir.

• Şubat 2016 Risk Raporu ve Nisan 2016 Risk Raporu değerlendirilerek, Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
On bir birime ait yürütülen projeler, gerçekleşen operasyonel
vakalar, iş sürekliliği çalışmaları
hakkında değerlendirme yapılmış
ve bilgi edinilmiştir.
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Denetim ve Uyum Komitesi
Denetim ve Uyum Komitesi, EPİAŞ Esas Sözleşmesi’nin 9’uncu
maddesinin 7’nci fıkrası ile EPİAŞ
Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8 ve
9’uncu maddelerine dayanılarak
06.11.2015 tarihinde kurulmuştur.
EPİAŞ
Yönetim
Kurulunun
22.03.2016 tarihli toplantısında
Denetim ve Uyum Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyeleri
Tahsin YAZAR, Mustafa KARAHAN ve Faruk BOSTANCI seçilmiştir. 20.04.2016 tarihli Denetim
ve Uyum Komitesi toplantısında
ise, Denetim ve Uyum Komitesi
Başkanlığına Tahsin YAZAR seçilmiştir. Komite’nin sekretaryasını
İç Kontrol Müdürlüğü yürütmektedir.
2016 yılında beş defa toplanan
Komite’nin yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:
• 2016 yılı Denetim Planı değerlendirilmiş ve yürürlüğe alınmasına karar verilmiştir.

Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.’den (KPMG)
alınmasına, Yönetim Kuruluna
sevk edilmek üzere ön onay verilmiştir.
• EPİAŞ Denetim ve Uyum Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönergenin 4’üncü
maddesi uyarınca Komite Başkanı seçilmiştir.
• Gerçekleştirilen iç denetim çalışmaları hakkında düzenli aralıklarla bilgi alınmıştır. Bu kapsamda
2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen iç denetim çalışmaları sonucunda hazırlanan üç adet iç denetim raporu ve alınan aksiyonlar
hakkında değerlendirme yapılmış
ve bilgi edinilmiştir.
• İç kontrol çalışmaları hakkında
düzenli aralıklarla bilgi alınmıştır.
Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan on bir adet iç
kontrol raporu ve alınan aksiyonlar hakkında değerlendirme yapılmış ve bilgi edinilmiştir.

• EPİAŞ’ın 2016 yılı bağımsız dış
denetim hizmetinin Akis Bağımsız

Piyasa İzleme Komitesi
Piyasa İzleme Komitesi, EPİAŞ Esas Sözleşmesi’nin 9’uncu
maddesinin 7’nci bendi, EPİAŞ
Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8 ve
11’inci maddelerine dayanılarak
kurulacaktır.
Enerji Piyasaları İşletme Anonim
Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalış-
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ma Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Komite’de görevlendirilmek üzere EPDK tarafından
belirlenen beş üye ve bu üyeler
arasından yine EPDK tarafından
belirlenen Piyasa İzleme Komitesi
Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.
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Direktörler

Fatih YAZITAŞ
Piyasa Operasyonları
Direktörü

Mustafa KAYIRICI
Bilgi Teknolojileri
Direktörü

Rıdvan ÇABUKEL
İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Direktörü

Ramis KULAK
Finans ve Destek Hizmetleri
Direktörü

Muharrem ELİŞ
Hukuk Müşaviri
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EPİAŞ
Genel Bilgiler
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Faaliyet
Konusu

EPİAŞ 14.03.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 12.03.2015 tarihinde kurulmuş olup, EPİAŞ’ın başlıca
amacı ve faaliyet konusu;
• Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf,
güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi,
• Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesidir.

Misyon,
Vizyon ve
İlkeler

Misyonumuz
Enerji piyasalarını etkin,
şeffaf, güvenilir bir
şekilde işletmek.

Vizyonumuz
Türkiye’nin bölgesel
enerji ticaret merkezi
olmasına katkı
sağlamak.
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Kurumsal
İlkeler
Şeffaflık

Enerji piyasalarında güveni oluşturan en vazgeçilmez unsurlardan biri
olan şeffaflık, EPİAŞ’ın piyasa işletme faaliyetlerini yürütme temelini
oluşturur. Herkese açık, erişilebilir bilgi ile ticari anlamda tüm piyasa
katılımcılarına eşitlik fırsatını sunar.

Güven

Yüksek teknolojik altyapı, gelişmiş gözetim mekanizmaları ile EPİAŞ
enerji piyasalarında güven telkin eden bir borsadır.

Likidite

Başarılı bir piyasanın en önemli göstergelerinden biri olan likidite, yüksek ticaret hacimlerini ve yüksek piyasa katılımını ifade eder. EPİAŞ,
enerji piyasalarında likiditenin oluşmasına imkân sağlayacak gereklilikleri yerine getirir.

Eşitlik

EPİAŞ, herkese açık, eşit ticaret koşullarının olduğu enerji ticaretini
garanti eder. Bu sebeple tüm piyasa katılımcılarına eşit mesafede durur ve rekabetçi piyasa koşullarını sağlayarak, enerji piyasalarının gelişimine katkıda bulunur.

Yalınlık

EPİAŞ, enerji piyasalarının gereksinim duyduğu süreçleri mümkün
olan en yalın şekilde tasarlayarak, ticareti teşvik etmek adına kolaylaştırıcı bir piyasa yapısı kurmaktadır.

Gelişim

EPİAŞ, başarının yoğun çalışma ve sürekli iyileştirme ile geçen bir süreç neticesinde gerçekleştiğine inanır. Her geliştirdiği adım bir öncekini
mantık çerçevesinde takip eder, bütünlük içinde enerji piyasalarının
gelişimine katkıda bulunur.

İş Birliği

EPİAŞ; enerji ticaretini, tüm ilgili piyasa katılımcılarıyla yakın iş birliği
yaparak geliştirmektedir. Paylaşımcı yaklaşım EPİAŞ için önem arz etmektedir. Tüm piyasa gelişimlerini, gereksinimlerini tespit etmek üzere
çalışma grupları oluşturarak, istişare toplantıları ya da anketler düzenleyen EPİAŞ, tüm paydaşlar ile iş birliğinin önemini vurgular.
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Elektrik
Piyasası
Gelişim Süreci
ve EPİAŞ

2001

4628
sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu
yayımlandı.

2006

*Dengeleme Güç Piyasası
Mekanizması 1. Aşama
devreye girdi.
*Dengesizliklerin Gece,
Gündüz ve Puant
periyotlarında
uzlaş�rılmasına
başlandı.

2011

* Gün Öncesi Piyasası
Mekanizması devreye girdi.
* Teminat ve Avans Ödeme
Mekanizması devreye girdi.
* YEK Destekleme
Mekanizması başladı.

2001

2013
2004

Geçici Dengeleme ve
Uzlaş�rma Yönetmeliği
yayımlandı.

2009

* Gün Öncesi Planlama
Mekanizması devreye girdi.
* Saatlik ﬁyatlandırma ve
uzlaş�rma başladı.
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6446
sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu ile
EPİAŞ’ın kurulması
hükme bağlandı.
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18 Mart

2015

EPİAŞ, 6446 sayılı
Elektrik Piyasası
Kanunu’na tabi
olarak resmen
kuruldu.

1 Eylül

30 Aralık

Yeni Gün Öncesi
Piyasası Yazılımı
devreye girdi.

Serbest Tüke�ci
Portalı kullanıma
açıldı.

2016

2015

EPİAŞ Piyasa İşle�m
Lisansı aldı.

2015

1 Haziran

2016

2016
1 Temmuz

25 Ağustos

Gün İçi Piyasası
açıldı.

Şeﬀaﬂık Pla�ormu
ka�lımcıların ve
kamuoyunun
kullanımına
sunuldu.

2015

2016

14 Mart

2016

Şeﬀaﬂık Pla�ormu BETA
versiyonu ka�lımcıların ve
kamuoyunun kullanımına
sunuldu.
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EPİAŞ
Ortaklık
Yapısı

%39.17

C GRUBU
ÖZEL
ŞİRKETLER

%30.00
B GRUBU
BİST

%0.83

C GRUBU
BİST

%30.00
A GRUBU
TEİAŞ

C GRUBU ÖZEL ŞİRKETLER
C GRUBU BİST
B GRUBU BİST
A GRUBU TEİAŞ

Sermayeyi temsil eden tüm paylar
nama yazılı olup, EPİAŞ, ortaklarının paylarını temsilen 12.08.2015
tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu
Kararına istinaden nama yazılı ilmühaber çıkarma kararı almıştır.
Bu karara istinaden hisse senedi
geçici ilmühaberleri düzenlenmiş
ve pay sahiplerine teslim edilmiştir. EPİAŞ’ın iktisap ettiği kendi
payı ve doğrudan veya dolaylı
olarak iştiraki ve payları bulunmamaktadır. EPİAŞ’a ait tüm paylar
eşit değere ve aynı oy hakkına
sahip olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Toplam hisselerimizin %30’una
tekabül eden B grubu payları ise
Borsa İstanbul A.Ş.’ye ait olup bu
paylara ilişkin ödeme nakden yapılmıştır. Diğer taraftan, EPİAŞ’ın
toplam paylarının %40’ını oluşturan (C) grubu payların sahipleri
ise, EPİAŞ Esas Sözleşmesi’nin
7’nci maddesinin üçüncü fıkrasının “(C) grubu paylar yalnızca
elektrik piyasasında tedarik lisansı veya kapsamındaki üretim
tesisi işletmeye geçmiş üretim
lisansı sahibi tüzel kişiler; doğal
gaz piyasasında toptan satış, ithalat, ihracat lisansı sahibi tüzel
kişiler veya perakende satışını
gerçekleştiren lisans sahibi tüzel
kişiler ile Borsa İstanbul arasında
devrolunabilir.” hükmü gereğince,
bu maddede zikredilen özellikleri haiz piyasa katılımcılarından
oluşmaktadır. 01.07.2014 tarihi
itibarıyla EPDK tarafından yapılan
duyuru uyarınca EPİAŞ (C) grubu
paylarına sahip olmak için 114 piyasa katılımcısı başvurmuş, bunlar arasından başvurusu geçerli
sayılan 97’si (C) grubu pay sahibi
sıfatını kazanmıştır.

Toplam hisselerimizin %30’una
tekabül eden A grubu paylar
TEİAŞ’a ait olup bu paylara ilişkin ödeme ayni sermaye olarak
yapılmıştır. Söz konusu paylara
ilişkin olarak EPİAŞ Esas Sözleşmesi’nin 7’nci maddesinin “(A)
grubu payların %50’si (yüzde
elli) mevzuat hükümlerine uygun
olmak kaydıyla, Boru Hatları ile
Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin
ayrışması sonrası ulusal doğal
gaz iletim sistemini işletecek olan
tüzel kişiliğe devrolunur.” hükmü
gereği ileriki bir tarihte doğal gaz
piyasasına ilişkin sürdürülen çalışmalara bağlı olarak (A) grubu
paylarının yarısı BOTAŞ’a devredilecektir.

Piyasa katılımcılarının alması
için ayrılmış olan (C) grubu hisse
senedi paylarından, 2.562.092
adedi (%4,161) 2015 yılı hesap
döneminde piyasa katılımcıları
tarafından alınmayarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.’nin
elinde bulunan (C) grubu hisse
senedi paylarının 2.050.502 adedinin (%3,33) Ata Elektrik Enerjisi
Toptan Satış A.Ş.’ye satılmasına
ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuz
onay vermiş ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’ndan da onay
alınarak hisselerin devri gerçekleşmiştir. 31.12.2016 itibarıyla ortaklık yapısı yandaki grafikte yer
almaktadır.

EPİAŞ’ın kuruluş aşamasında
ortaklık yapısı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 11’inci
maddesine dayanılarak EPDK
tarafından belirlenmiş olup, kuruluş sermayesi 61.572.770 TL’dir.
Şirket sermayesi, her biri 1 TL
itibari değerde 61.572.770 adet
paya bölünmüş, sermayeyi temsil eden bu payların 18.471.831
adedi (A), 18.471.831 adedi (B)
ve 24.629.108 adedi (C) grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.
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Organizasyon
Şeması

EPİAŞ’ın organizasyon yapısı, EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve EPİAŞ Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan EPİAŞ Organizasyon Yönergesi ile düzenlenmiştir.
EPİAŞ’ın 2016 yıl sonu itibarıyla organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU
Riskin Erken
Saptanması
Komitesi

Dene�m ve
Uyum Komitesi

Piyasa İzleme
Komitesi

Genel Müdür

Özel Kalem
Müdürlüğü

Danışmanlar

Piyasa
Operasyonları
Direktörlüğü

Spot
Piyasaları
Müdürlüğü

Kayıt ve
Uzlaş�rma
Müdürlüğü

Strateji
Geliş�rme
Direktörlüğü

Strateji
Geliş�rme
ve Kurumsal
İle�şim
Müdürlüğü

Mevzuat
ve Uyum
Müdürlüğü

Bilgi
Teknolojileri
Direktörlüğü

Yazılım
Geliş�rme
Müdürlüğü

İç Kontrol ve
Risk Yöne�mi
Direktörlüğü

Ağ ve
Sistem
Müdürlüğü

İç
Kontrol
Müdürlüğü

Piyasa
Göze�m
Müdürlüğü

Finans ve
Destek Hizmetleri
Direktörlüğü

Risk
Yöne�mi
Müdürlüğü

İnsan
Kaynakları
Müdürlüğü

Muhasebe
ve Finans
Müdürlüğü

Hukuk
Müşavirliği

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

EPİAŞ Genel Müdürlüğü ise beş adet direktörlük, hukuk müşavirliği ile
Genel Müdüre bağlı danışmanlar ve özel kalem müdürlüğünden oluşmaktadır. EPİAŞ organizasyon yapısında direktörlüklere bağlı olarak
faaliyet gösteren on iki adet müdürlük bulunmaktadır.
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Çalışan
Profili

EPİAŞ, ihtiyaç duyduğu insan kaynağını EPİAŞ Organizasyon Yönergesi ile belirlenen norm kadro dâhilinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
4/a maddesi kapsamında istihdam etmektedir. EPİAŞ’ta 2016 yıl sonu
itibarıyla toplam 156 çalışan görev yapmaktadır.
2016 yıl sonu itibarıyla, EPİAŞ çalışanlarının %66’sı lisans, %23’ü yüksek lisans, %3’ü ise doktora derecesine sahiptir.

%66

%8

Diğer

Lisans

ÖĞRENİM SEVİYESİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Diğer

%23

%3

Yüksek
Lisans

Doktora

EPİAŞ çalışanlarının %57’si mühendislik veya teknik bilimlere ilişkin fakültelerden, %35’i iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinden, %8’i ise sosyal bilimler fakültelerinden veya diğer fakültelerden mezundur.

%57

Mühendislik
ve Teknik Bilimler

MEZUN OLUNAN BÖLÜMLER
Mühendislik ve Teknik Bilimler
İktisadi ve İdari Bilimler
Sosyal Bilimler ve Diğerleri

%35

İktisadi ve
İdari Bilimler
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%8

Sosyal Bilimler
ve Diğerleri
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2016 yıl sonu itibarıyla; EPİAŞ çalışanlarının %7’si 19-25, %33’ü 26-30, %40’ı 31-40, %15’i 41-50 yaş aralığındadır. 51 yaş ve üzeri çalışanlarımızın toplam çalışan sayımız içindeki oranı %5’tir. Şirket çalışanlarının
ortalama yaşı 34 olup, Şirket genelinde kadın çalışan oranı %21’dir.

%40

%15

41-50 Yaş

31-40 Yaş

YAŞ ARALIKLARI
31-40 Yaş
26-30 Yaş
41-50 Yaş

%5

19-25 Yaş
50+ Yaş

%33

26-30 Yaş

23

%7

19-25 Yaş

50+ Yaş

Şirket
Faaliyetleri
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Piyasa
Faaliyetleri
EPİAŞ tarafından, piyasa işletim faaliyetleri kapsamında Gün
Öncesi ve Gün İçi piyasaları işletilmektedir. Piyasa katılımcıları
tarafından sunulan teklifler doğrultusunda piyasa takas fiyatları ile alış ve satış miktarları ilan
edilmekte, Gün İçi Piyasası’nda
ise sürekli ticaret yöntemi ile eşleşmeler gerçekleşmektedir.
Piyasa takas fiyatları, 01.06.2016
teslim gününden itibaren, EPİAŞ
öz kaynakları ile geliştirilen, çağın gerektirdiği teknoloji ve bilgiyi
kullanan yazılım ve optimizasyon
altyapısı ile hesaplanmaktadır.
Gün Öncesi ve Gün İçi piyasaları yazılımlarına İngilizce dil seçeneği eklenerek piyasalarda işlem
yapan yabancı kullanıcılar için
kolaylık sağlanmıştır. İki piyasa
yazılımına ilişkin kullanıcı kılavuzları hem Türkçe hem de İngilizce
olarak hazırlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca
işletilen piyasalara ilişkin piyasa
katılımcılarına 7/24 etkin ve hızlı hizmet sağlamak üzere çağrı
merkezi hizmeti sunulmaktadır.
Her iki piyasada da gerçekleşen
işlemlere ilişkin çıkabilecek itirazlar

Günlük Fiyat
Değerlendirmesi ve Piyasa
Piyasalara ilişkin yapılan geliştirmelere ve getirilen yeniliklere “İş Analizi Faaliyetleri
incelenerek sonuçlandırılmaktadır.

Geliştirme ve Araştırma Faaliyetleri” bölümünde yer verilmiştir.

Piyasalara İlişkin Veri
Yayımlama Faaliyetleri
01.06.2016 tarihinden itibaren
teknik nedenlerden dolayı sadece
bir gün için süre uzatımı verilmiş,
diğer günlerde Gün Öncesi Piyasası’nda piyasa takas fiyatları zamanında açıklanmıştır.
7/24 işletilen Gün İçi Piyasası’nda
ise 2016 yılı içerisinde herhangi
bir sorun yaşanmamıştır.

Spot Piyasaların Kesintisiz
İşletiminin Sağlanması
Veri yayımlama faaliyetleri kapsamında; bağımsız, şeffaf ve taraflar
arasında ayrım gözetmeden fiyat
oluşumu ve gerçekleşen işlemlere ilişkin istatistikler, Şeffaflık
Platformu’nda ve günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar şeklinde
EPİAŞ İnternet Sitesi’nde yayımlanmaktadır. Raporlar piyasa verilerinin analiz edilmesiyle hazırlanmaktadır.
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Günlük olarak piyasa takas fiyatlarının açıklanmasının ardından
fiyat değişikliği nedenlerini tespit etmek amacıyla, katılımcıların
Gün Öncesi Piyasası’na sundukları teklifler incelenmekte ve analizler yapılmaktadır.
Piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasası tekliflerinin yanı sıra
Dengeleme Güç Piyasası’ndaki
hareketleri de ayrıca incelenmektedir.
Gün İçi Piyasası kontratlarında
gerçekleşen eşleşmelerin katılımcı bazında analizi yapılarak, Gün
İçi Piyasası’nın Dengeleme Güç
Piyasası’na etkisi incelenmektedir.
Günlük analizlere ilaveten uzun
dönemli fiyat değişimlerinin nedenleri, mevzuat değişikliklerinin
etkileri, optimizasyon algoritmasının analizleri yapılmaktadır.
Yukarıdaki konulara ilişkin detaylı
raporlar Şirket içinde kullanılmakta ve düzenleyici kurumlara gönderilmektedir.
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Piyasa Verileri
2012-2016 yıllarına ait Gün Öncesi Piyasası satış yönündeki eşleşme miktarları her yıl artış göstermektedir.
2016 yılındaki eşleşme miktarı bir önceki yıla göre %14,90 artarak 114,05 TWh olarak gerçekleşmiştir.

Gün Öncesi Piyasası Yıllık Eşleşme Miktarı (TWh)
120
100

0

2012

2013

2014

99,29

60,19

20

48,77

40

79,22

60

114,05

80

2015

2016

Eşleşme miktarı Gün Öncesi Piyasası satış miktarlarının toplamını ifade etmektedir. 2016 yılı ortalama piyasa takas fiyatı 2015
yılına göre 2,59 TL/MWh artış göstererek 140,60 TL/MWh olarak hesaplanmıştır.

GÖP Yıllık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (TL/MWh)
200,00

150,00

149,57

150,09
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2013
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125,86

138,01

140,60
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2016

100,00

50,00

0,00

2011

2014
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2016 yılındaki işlem hacmi ise 2015 yılına göre %18,29 artarak 33,90 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Gün Öncesi Piyasası Yıllık İşlem Hacmi (Milyar TL)
40,00
35,00
30,00

10,00
5,00
0,00

26,52

15,30

18,98

15,00

2012

28,66

20,00

2013

33,90

25,00

2014

2015

2016

İşlem hacmi Gün Öncesi Piyasası alış ve satış tutarlarının toplamını ifade etmektedir.

GİP Aylık Eşleşme Miktarı (MWh)
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2016 yılında Gün İçi Piyasası’nda 0,83 TWh’lik bir eşleşme gerçekleşmiştir.
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Uzlaştırma ve Kayıt
İşlemleri

Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi
Piyasası’nın uzlaştırmaları günlük
olarak sistem alış ve sistem satış
tutarları üzerinden yapılır ve yayınlanır. Günlük olarak katılımcıların alacak ve borç avans bildirimlerinin ve hesaplarının yapılması,
fark fonlarının dağıtılması işlemleri yürütülmektedir.

Uzlaştırma faaliyetleri Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ile enerji
dengesizliklerinin uzlaştırılmasını
ve YEKDEM uzlaştırma bildirimlerini kapsamaktadır. EPİAŞ’ın
işlettiği piyasalar kapsamında
gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda kâr / zarar etmemesi
esastır. Prensip olarak uzlaştırma
işlemleri yapılırken bu faaliyetlerin
hızlı, güvenilir, şeffaf ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yapılması
esas alınmaktadır.

tırımların uygulanması işlemleri
sürdürülmektedir.

Uzlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra
piyasa katılımcılarının bulundurması gereken minimum teminatın, dengesizlik teminatının, Gün
Öncesi Piyasası teminatının, Gün
İçi Piyasası teminatı ve risk teminatının hesaplanıp yayınlanması
ve mevzuat uyarınca gerekli yap-

Dengeleme Güç Piyasası kapsamında şirket bünyesinde katılımcıların bir önceki gün vermiş
oldukları teklifler üzerinden ay
sonunda kesinleşmiş yük alma
ve yük atma miktarları hesaplanmaktadır. Aynı zamanda aylık
olarak Dengeleme Güç Piyasası’nda kesinleşmiş talimat miktarları ve teklif fiyatları üzerinden
piyasa katılımcılarının alacak ve
borç miktarları hesaplanmaktadır.
Talimatlara ilişkin teslim etmeme
maliyetleri hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır.

2016 Yılı Toplam DGP Talimat Miktarı (MWh)
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Yukarıdaki grafikte Dengeleme Güç Piyasası’ndaki verilen kesinleşmiş yük alma ve yük atma (0 ve 1 kodlu)
talimat miktarları gösterilmiştir. Dengeleme Güç Piyasası’nda uzlaştırma işlemleri gerçekleştirilen, kesinleşmiş yük alma ve yük atma faaliyetlerinin parasal karşılığını gösteren, finansal grafik bir sonraki sayfada
verilmiştir.
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2016 Yılı Toplam DGP Hacmi (TL)
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Dengeleme Güç Piyasası’nda oluşan toplam maliyet hacminin aylık olarak dağılımı yukarıdaki grafikte
gösterilmektedir. Aynı zamanda aylık olarak piyasa katılımcılarının enerji dengesizlik miktarları da hesaplanmakta ve piyasa katılımcılarına yansıtılmaktadır.
2016 yılında uzlaştırması yapılan enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarına ilişkin veriler aşağıdaki grafikte
verilmiştir.

2016 Yılı Toplam Enerji Dengesizlik Miktarı (MWh)
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2016 yılı içerisinde en yüksek dengesizlik Aralık ayında, en düşük dengesizlik Ekim ayında gerçekleşmiştir.
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2016 Yılı Toplam Enerji Dengesizliği Hacmi (TL)
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2016 yılı içerisinde oluşan dengesizliklerin parasal hacminin aylık olarak dağılımı yukarıdaki grafikte
gösterilmektedir. Aylık olarak YEKDEM Mekanizması uzlaştırması, YEKDEM alacak ve borç kalemleri altında yayınlanmaktadır.

2016 Yılı YEKDEM’e Ödenen Bedel (TL)
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YEKDEM katılımcılarına ödenen toplam miktarlardaki değişimler aylık bazda yukarıdaki grafikte
gösterilmiştir. YEKDEM alacak ve borç sonucunda aylık ortalama MWh başına birim maliyet piyasa katılımcılarına yansıtılmıştır.
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2016 Yılı YEKDEM Birim Maliyet (TL)
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YEKDEM uzlaştırması sonucunda piyasa katılımcılarına yansıtılan aylık ortalama MWh başına birim maliyetler yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. YEK maliyetinin MWh başına en yüksek olduğu ay Mart ayı, en
düşük olduğu ay ise Aralık ayıdır.
Gün Öncesi Piyasası’nın uzlaştırması sonucu fark tutarı bedeli hesaplanarak katılımcılara dağıtılmaktadır.
Piyasa katılımcılarına Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemleri (GDDK) aylık hesaplanarak bildirilmiştir.
Dengeleme Güç Piyasası enerji dengesizlikleri ve manuel GDDK’lar sonucunda ortaya çıkan sıfır bakiye
düzeltme kalemi piyasa katılımcılarına uzlaştırmaya esas çekiş miktarı oranında aylık olarak yansıtılmıştır.
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2016 Yılı Toplam Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı (TL)
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Dengeleme Güç Piyasası, enerji dengesizlikleri ve manuel GDDK sonucunda ortaya çıkan ve aylık olarak
piyasa katılımcılarına uzlaştırmaya esas çekiş miktarı oranında yansıtılan sıfır bakiye düzeltme tutarı 2016
yılı itibarıyla sadece TEİAŞ’a yansıtılmaktadır. 2016 yılı sıfır bakiye düzeltme kalemi tutarı değişimleri aylık
bazda yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Ayrıca, 2016 yılı İletim Sistemi Kayıp Katsayıları (İSKK) hesaplanmış olup, bu katsayılara ilişkin oranlar aylık bazda aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 Yılı İletim Sistemi Kayıp Katsayıları
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2016 Yılı Aylık Veriş – Çekiş Miktarları (MWh)
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Uzlaştırmaya Esas Veriş Miktarı
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Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı

Yukarıda yer alan tabloda 2016 yılı uzlaştırmaya esas veriş-çekiş miktarlarındaki değişimler gösterilmiştir.
Lisans sahibi piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt işlemleri, santral onayları katılım anlaşmaları ve serbest
tüketici işlemleri yürütülmektedir. Lisans bazında mevcut katılımcı sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Dönem

Görevli Perakende

Dağıtım

İletim

Toptan

Üretim

Toplam

Ocak 16

42

21

1

154

667

885

Şubat 16

42

21

1

157

675

896

Mart 16

42

21

1

157

684

905

Nisan 16

42

21

1

155

690

909

Mayıs 16

42

21

1

153

697

914

Haziran 16

42

21

1

153

699

916

Temmuz 16

42

21

1

150

703

917

Ağustos 16

42

21

1

149

713

926

Eylül 16

42

21

1

149

722

935

Ekim 16

42

21

1

149

736

949

Kasım 16

42

21

1

149

738

951

Aralık 16

42

21

1

150

745

959
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Aralık 2016 itibarıyla EPİAŞ’a kayıtlı santral yakıt tipi bazında kurulu güç (MW) ve işletmedeki güç (MW)
değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Enerjinin Elde Edildiği
Kaynak

Santral Yakıt Tipi

Santral Toplam Kurulu
Güç (MW)

Santral Toplam
İşletmedeki Güç (MW)

Diğer

Diğer

501,36

496,76

Güneş

Güneş

12,90

12,90

Baraj

17.744,23

17.656,55

Göl Tipi

654,09

654,09

Kanal Tipi

6.936,74

6.819,62

Nehir Tipi

261,08

261,08

Rezervuarlı

1.348,11

1.264,57

Jeotermal

Jeotermal

896,15

820,76

Rüzgar

Rüzgar

5.992,34

5.772,56

Biogaz

85,99

81,93

Biokütle

193,24

186,85

Biokütleden Elde Edilen
Gaz (LFG-Çöp Gazı)

49,40

44,18

Doğal Gaz

25.808,21

23.931,55

Fuel Oil

1.199,75

1.160,01

LPG

14,15

14,15

Linyit

8.283,12

8.283,12

Motorin

195,00

195,00

Nafta

16,88

16,88

Taş Kömürü

1.427,18

1.427,18

İthal Kömür

7.081,00

7.063,60

78.700,92

76.163,34

Hidrolik

Termik

TOPLAM
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İşlem gören Serbest Tüketici (ST) adetleri aşağıda gösterilmiştir.

ST Sayaç Adedi
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EPİAŞ strateji geliştirme çalışmalarının en önemli parçası olan
2016-2020 EPİAŞ Stratejik Planı,
sektörün uzun vadeli beklentileri
ve ihtiyaçları doğrultusunda Şirketimizin stratejik öncelikleri de
dikkate alınarak makro düzeyde
bir yol haritası niteliğinde hazırlanmıştır. EPİAŞ Stratejik Planı ile
belirlenen amaçlar doğrultusunda
şirket kaynaklarının daha verimli kullanılarak enerji piyasalarının
gelişimine katkıda bulunulması
öngörülmüştür. Stratejik Plan,
Şirketimizin kurumsal hedeflerinin
gerçekleştirilmesine ışık tutmasının yanı sıra, enerji piyasalarının
gelişimine yönelik önümüzdeki
beş yıla ilişkin yaklaşımımızı da
yansıtmaktadır.
Stratejik Plan hazırlık çalışmaları
kapsamında iç ve dış paydaşlar
ile üç adet anket yapılmış ve Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenmiştir.
Söz konusu çalışmaların akabin-
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de şirketimizin vizyon ve misyonu
doğrultusunda uygulanabilir projeler hedef olarak belirlenmiş ve
çalışmalar tamamlanarak 20162020 Stratejik Planı nihai haline
kavuşmuştur. 07.10.2016 tarih ve
13 nolu EPİAŞ Yönetim Kurulu
toplantısında onaylanan Stratejik
Plan tüm paydaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
web sitemizden paylaşılmıştır.
Stratejik Plan düzenli olarak izlenip değerlendirilmekte ve yıllık
olarak güncellenmektedir. Stratejik Plan’da belirlenen hedeflere
ilişkin altı aylık dönemler itibarıyla
gelişim raporları hazırlanarak Genel Müdüre sunulmaktadır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Organizasyonlar

Şeffaflık Çalıştayı
EPDK’nın 5629/17 sayılı kurul
kararı gereği EPİAŞ tarafından
her yıl düzenlenecek olan Şeffaflık Çalıştayı’nın ikincisi bu yıl
19.10.2016 tarihinde 140 kişinin
katılımıyla İstanbul’da gerçekleş-
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miştir. Çalıştay, şirketimiz web
sitesi üzerinden canlı yayınlanmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Rekabet Kurumu,
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
yetkilileri ile elektrik ve doğal gaz
piyasası özel sektör temsilcilerinin katıldığı Çalıştay’da oturumların konu başlıkları; mevzuat ve
düzenlemeler, rekabet hukuku,
sistem işletmecisi, elektrik tedarik lisansı sahipleri, elektrik üretim
lisansı sahipleri, elektrik dağıtım
lisansı sahipleri, tezgâh üstü piyasalar (OTC) ve enerji piyasasında
danışmanlık hizmeti veren şirketler açısından değerlendirilmiştir.
Çalıştay boyunca ortaya konan
görüşler, mevzuat gereği EPİAŞ
tarafından EPDK’ya raporlanacaktır. 2015 yılı Sonuç Raporu
dikkate alınarak EPDK’nın Şeffaflık Platformu ve şeffaflığa ilişkin
hususlar hakkında aldığı kararlar
2016 yılı içerisinde hayata geçirilerek kamuoyunun düzenli olarak
bilgilenmesi sağlanmıştır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

EPİAŞ 1. Olağan Genel
Kurulu
Şirketimizin ilk Genel Kurul Toplantısı olan 2015 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı 22.03.2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısında
diğer kararların yanı sıra:
a) EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın
Fatih DÖNMEZ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine A grubu payları
temsilen, Sayın Fatih Dönmez ile
birlikte Sayın Tahsin YAZAR, B
grubu payları temsilen Sayın Talat ULUSSEVER ile Sayın Osman
KÜÇÜKÇINAR, C grubu payları
temsilen Sayın Mustafa KARAHAN ile Sayın Faruk BOSTANCI,
bağımsız üye olarak da Sayın Hasan Hüseyin SAVAŞ 3 yıl süre ile
görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
b) EPİAŞ Esas Sözleşmesi’nin 4,
8, 9, 11 ve 12’nci maddelerinde
önerilen değişikler kabul edilmiştir.
c) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. (KPMG) bir yıl süre ile Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmiştir.

Fatih Dönmez

Yönetim Kurulu Başkanı

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma
esas ve usullerini düzenleyen iç
yönerge kabul edilmiştir.
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Uluslararası
Faaliyetler

EUROPEX
EPİAŞ’ın Avrupa Enerji Borsaları
Birliği’ne (EUROPEX) üyeliği 2016
Ocak ayında kabul edilmiş, Mayıs
ayında gerçekleştirilen EUROPEX
Genel Kurulunda, EPİAŞ’ın üyeliği oy birliği ile tescil edilmiştir. Genel Kurulda alınan bir diğer karara
göre, EUROPEX’in 2017 yılı Genel Kurulu İstanbul’da EPİAŞ’ın
ev sahipliğinde düzenlenecektir.
Avrupa’daki en önemli enerji ve
çevresel ürün borsalarını bünyesinde bulunduran, 26 üyeye sahip EUROPEX, piyasa bilgisinin
paylaşılması, piyasa kurallarının
belirlenmesi ve uygulanması,
ENTSO-E ve ENTSO-G gibi kurumlarla sağlıklı iletişimin tesisi
gibi önemli hususlarda danışmanlık hizmeti sağlamakta ve hedeflere ilişkin yazılı kaynaklar üretip birlik üyelerine sunmaktadır.
Başta Avrupa Komisyonu, ACER,
ESMA, Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Konseyi olmak üzere
Avrupa Enerji Piyasalarını etkileyebilecek birçok konuda etkin bir rol üstlenen EUROPEX,
“Elektrik Piyasaları”, “Gaz Piya-
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saları”, “Finansal Piyasalar, Bütünlük ve Şeffaflık” ve “Çevresel
Piyasalar” konularından oluşan
dört çalışma grubu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

APEX
Küresel boyutta faaliyet gösteren, rekabetçi elektrik piyasalarını
geliştirmek üzere dünyanın önde
gelen enerji borsalarının, düzenleyici otoritelerinin sistem ve piyasa
operatörlerinin oluşturduğu bir
birlik olan APEX, 2003 yılından itibaren düzenlediği konferanslarla
üyeler arasında bilgi ve deneyimlerin etkin bir şekilde paylaşımını
sağlamaktadır.
APEX tarafından belirlenen üyelik
kriterlerinden “Elektrik ve Doğal
gaz piyasaları için enerji borsası
unvanında faaliyet gösteren taraf” ve “Elektrik ve Gaz ticaretine ilişkin finansal enstrümanların
alım-satımını yöneten taraf” olma
kriterlerini taşıyan EPİAŞ’ın 08
Eylül 2016 tarihli üyelik başvurusu, 13 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen APEX Yönetim Kurulu
Toplantısında onaylanmıştır.
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Denetim ve
Piyasa
Gözetim
Faaliyetleri
Şirket faaliyetleri, paydaşlara bağımsız ve objektif bir güvence
hizmeti vermek, bu kapsamda
risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla; Şirket faaliyetleri uluslararası
iç denetim standartları ve bilgi
teknolojileri yönetimi için en iyi
uygulamalar kümesi olarak tanımlanan COBIT (Control Objectives for Information and Related
Technology) referans alınarak risk
esaslı bir yaklaşımla denetlenmiştir. Şirketimiz faaliyetlerinin ifasında bilgi teknolojilerinden önemli
oranda yararlanılıyor olmasına
bağlı olarak denetim faaliyetlerinde bilgi teknolojileri denetimi
önemli bir unsur olmuştur.
Risk odaklı denetim yaklaşımının
gereği olarak denetim uzayında
yer alan unsurlar belirlenen kriter
seti doğrultusunda değerlendirilerek, öncelikli olarak öne çıkan
süreçler denetim planına dahil
edilmiş, bu kapsamda, sistem
güvenliğinin sağlanması, yazılım
geliştirme, uzlaştırma ve muhasebe fonksiyonlarının denetimi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında
geçmiş denetim çalışmalarında
ulaşılan bulguların takibi faaliyeti
yürütülmüştür.
Diğer yandan, iç kontrol prosedürlerinin hazırlığı çalışmaları yürütülmüş, Şirketimiz faaliyetleri
açısından kritik olduğu değerlendirilen süreçlere öncelik verilmesi

suretiyle, düzenlenen prosedürler
doğrultusunda iç kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
İç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kalitesini ve standardizasyonunu sağlamak üzere, faaliyetlere ilişkin süreçler netleştirilip,
iş akış diyagramları hazırlanarak
tüm çalışmaların söz konusu akışa uygun gerçekleştirilmesi temin
edilmiştir.
Bunun yanında, Şirketimiz nezdinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin gözetimi ve koordinasyonu sağlanarak, etkin ve
verimli bir denetim için uygun koşulların oluşması hedeflenmiştir.
Yürütülen iç kontrol ve iç denetim
faaliyetlerine ve ulaşılan tespitlere ilişkin bilgilendirme yıl içerisinde beş kez toplanan Denetim
ve Uyum Komitesine yapılmış,
hazırlanan raporlarda yer verilen
bulgular ve bulgulara ilişkin öneriler, ilgili birimler ile paylaşılarak
Şirket süreçlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.
EPİAŞ, uluslararası standartlara
ve uygulamalara uygun, şirket ve
piyasa katılımcılarına güven veren
sürdürülebilir bir piyasa izleme
sistemi oluşturmak ve bu doğrultuda piyasa izleme faaliyetlerine destek olmak üzere, etkin bir
piyasa gözetim mekanizmasının
oluşturulması ve sürdürülmesi ile
piyasada yapılan işlemleri güvence altına alan teminat mekanizmasının performansının ölçülmesini hedeflemektedir.
Faaliyet döneminde, mevcut teminat mekanizmasının performansını ölçmeye yönelik analiz
çalışmaları yürütülmüştür. Bu
kapsamda, mevcut teminat siste-
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mine ilişkin performans kriterleri
belirlenerek aylık analizler yapılmış, elde edilen sonuçlar üzerinden sistemin iyileştirilmesine
yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi
Piyasası işlemleri gözetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
İkili Anlaşmalar, Dengeleme Güç
Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası (VİOP) verileri ile diğer
ekonomik veriler takip edilmiştir. Günlük fiyat analizleri, üretim,
kapasite, piyasalardaki işlem hacimleri ve dağılımları ve piyasa
katılımcılarının teminat durumları
vb. hususları içeren Günlük Rapor ve Aylık Rapor formatları hazırlanmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş. ve EPİAŞ
arasındaki bilgi paylaşımı ve iş
birliğinin artırılması amacıyla
oluşturulan çalışma grubu toplantılarında mevzuatın tanımladığı gizlilik hükümleri de dikkate
alınarak piyasaların etkileşimi
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İlerleyen dönemde
entegre bir piyasa gözetim sisteminin oluşturulması için gerekli
mevzuat değişikliği, veri altyapısı
ve sistem gereklilikleri konusunda
çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
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Bilgi
Teknolojileri
Faaliyetleri
Bilgi Teknolojileri
Altyapı ve Bilgi
Güvenlik İyileştirme
Çalışmaları

EPİAŞ Veri Merkezlerinin
Taşınması
EPİAŞ’ın Ankara, Gölbaşı Milli
Yük Tevzi Merkezi’nde bulunan
Felaket Kurtarma Merkezi (FKM),
bilgi teknolojileri altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, Eylül 2016 ayı itibarıyla TURKCELL
Superonline Veri Merkezi’ne taşınmıştır. Aynı kapsamda, Ankara Bahçelievler TEİAŞ Genel
Müdürlüğü’nde bulunan birincil
veri merkezi de 2017 Şubat ayı
itibarıyla TURKCELL Superonline
Veri Merkezi’ne taşınmıştır. Bahsi geçen taşınmalarla beraber,
EPİAŞ piyasa katılımcılarına yönelik olarak verilen BT hizmetlerinin ölçeklenebilir bir yapıda, daha
güvenli, daha stabil ve daha hızlı
bir şekilde verilmesi sağlanmıştır.

Takas İstanbul – EPİAŞ
Güvenli Bağlantı
Aralık 2016 ayı itibarıyla, Takas İstanbul ile EPİAŞ arasındaki Leased Line bağlantılar iptal edilerek,
daha güvenli bir altyapı sunan
TTVPN devrelerinin kurulumu tamamlanmıştır. EPİAŞ ile Takas İstanbul arasındaki tüm veri aktarımı artık bu kapalı devre üzerinden
şifreli olarak sağlanmıştır.

İş Sürekliliği ve Bilgi
Teknolojileri Güvenlik
Çalışmaları
Bilgi teknolojileri güvenliği başlığı altında 2016 senesinde
EPİAŞ’ta ciddi yatırımlar yapılmıştır. Güvenlik Duvarı yenileme
çalışmalarının yanında, dışarıdan
gelebilecek siber tehditlere karşı
bağımsız bir Atak Tespit Sistemi
de konumlandırılmıştır. Son kullanıcı güvenliğinin pekiştirilmesi
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için gerekli çalışmalar yapılmış
ve gerekli ürünlerin kurulumu yapılmıştır. Dış bacak ve iç bacak
sızma testleri yaptırılarak saptanan bulgular kapatılmıştır. Yeni
veri merkezlerine taşınma işlemleri tamamlandığında, potansiyel DDOS saldırılarından piyasa
katılımcılarının asgari ölçüde etkilenmesi için kapalı devre VPN
çalışmaları başlatılacaktır. Yine
piyasa katılımcılarına yönelik
olarak, katılımcılarla EPİAŞ arasındaki web servislerinin güvenliğini artırmaya yönelik olarak da
ürün konumlandırılması yapılmış
ve web servislerinin bu yapıya
uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. İç Denetim
Birimi tarafından gerçekleştirilen
COBIT’e uyumluluk çalışmalarına
ek olarak, 2017 senesi içinde ISO
27001 sertifikası da alınacaktır.
Levent ofisinin kullanılamayacağı acil durumlarda, iş sürekliliğini
sağlamak amacıyla Borsa İstanbul bünyesinde EPİAŞ için ayrılan
ofisin hazırlıkları tamamlanmış ve
gerekli BT altyapı çalışmaları yapılmıştır.

Diğer İyileştirme
Çalışmaları
Piyasa katılımcılarına verilen hizmetin iyileştirmesine yönelik bilgi
teknolojileri altyapısında planlanan çalışmalar çerçevesinde,
EPİAŞ ve piyasa katılımcıları
arasındaki veri alışverişinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar
yapılmıştır. Yeni web servislerinin
duyurularını yapmak, gerekli servis dokümanlarını ve web servis
loglarını katılımcılara sunabilmek
amacıyla kullanılacak bir portal
çalışması için alımlar yapılmış ve
çalışmalar başlatılmıştır.
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Yazılım Geliştirme
Çalışmaları
EPİAŞ Kimlik Yönetim
Sistemi (EKYS)
EPİAŞ, Piyasa Yönetim Sistemi
(PYS) kapsamında geliştirdiği birçok uygulama ve sistemi sağlıklı
bir şekilde işletmektedir. EPİAŞ,
sistemlerin buna paralel olarak
piyasanın güvenli işlemesi, EPİAŞ
yazılımlarını kullanan kullanıcıların
işlemleri ve yetki mekanizmasını merkezi bir sistem üzerinden
güvenli ve istikrarlı sürdürmeleri
amacıyla çalışmalarına 2016 yılı
içerisinde başlamış ve çalışmalarının 2017 yılının ilk çeyreği sonunda devreye alınmasını planlamıştır. EPİAŞ, hâlihazırda merkezi
bir kullanıcı doğrulama sistemi
(CAS) ile tek merkezden kullanıcı
girişleri ve tek şifre ile uygulamalar arası geçişleri sağlamaktadır.

Veri Tabanı ve İş Zekâsı
Çalışmaları
EPİAŞ, piyasa işlemlerinin tamamını elektronik ortamda ve çevrimiçi sistemler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 7/24 esasına göre
çalışan sistemler üzerinde sürekli
olarak veri girişi ve buna bağlı olarak veri üretimi yapılmaktadır. Ayrıca EPİAŞ tüm mali işlemleri ve
sonuçlarını bu veriler üzerinden
üretmektedir. Piyasa hesaplarının
iki yıl geriye dönük olarak yapılma
zorunluğu düşünüldüğünde verinin alınması, hızlı şekilde işlenmesi ve güvenli olarak, uzun süreli saklanması EPİAŞ açısından
hayati önem arz etmektedir. Bu
nedenle 2016 yılı içerisinde tek-

nolojik olarak eskiyen veri tabanı
sistemleri yerine, piyasa katılımcılarına daha iyi hizmet verecek ve
yeni geliştirilecek büyük hacimli
veri üretecek sistemlerin ihtiyacını karşılayacak yeni sistemler ile
güncellenmesi çalışması başlatılmıştır.
Bunun yanında veri tabanı ve
sistem yedeklemesi, uzun süreli
saklanması ve birbirinden bağımsız çoklu test ortamlarının
hızlı şekilde oluşturulabilmesi ve
yönetilmesi amacıyla, veri tabanı
yedekleme sistemi oluşturulması
çalışması başlatılmıştır. İki proje eş zamanlı olarak yürütülerek
2016 yılı içinde gerekli alım işlemleri gerçekleştirilmiş ve kurulumları tamamlanmıştır. Veri merkezi
taşınmasından sonra sistemler
tam performanslı olarak kullanılmaya başlanacaktır.
İlave olarak, yüksek öneme sahip
veri tabanı sistemlerinin izlenebilirliğini arttırmak amacıyla uygulama alımları ve kurulumları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca EPİAŞ’ın sahip olduğu
büyük hacimli ve çok kritik verinin, piyasa işletim ve yönetim
faaliyetleri açısından daha etkin
kullanılabilmesi için kurum bünyesinde Kurumsal Veri Ambarı
Projesi planlanmıştır. Projenin 1.
faz çalışmalarına 2016 yılı içerisinde başlanmış ve 2017 ilk
çeyreği sonunda tamamlanması
planlanmıştır. Bu sayede EPİAŞ,
geniş kapsamlı ve ayrıntılı veri
analizlerini daha hızlı ve kararlı bir
şekilde yapabileceği bir altyapıya
kavuşmuş olacaktır. Proje, kurum
iş zekâsı alanında başlangıç çalışması olup, planlanan diğer fazları ile veri analitiği ve madenciliği
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alanlarında yüksek getiriler sağlayacaktır.

Diğer Geliştirme
Çalışmaları
Gün İçi Piyasası katılımcılarından
gelen talepler üzerine Gün İçi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası ekranlarında GİP ticaretine
konu olan GİP-KGÜP Dengeleme
ve GİP Gerekçeli Fiyat Teklif Güncelleme alanlarında geliştirmeler
yapılmıştır. Bu kapsamda katılımcılara ticari işlemlerinin kişiselleştirilmiş olarak bildirim (SMS,
E-Posta) yapılmıştır. Bu sayede
katılımcılar sistem kullanımını ve
takibini kolaylıkla gerçekleştirmişlerdir.
YEKDEM mevzuat değişikliği
sonrasında EPİAŞ sistemlerinde
ihtiyaç duyulan geliştirmeler ve
uyumlandırma çalışmaları kısa
sürede yapılmış, katılımcıların değişen mevzuata göre herhangi bir
mağduriyet yaşamadan işlemlerini yapabilmeleri sağlanmıştır. Bu
kapsamda 40’ın üzerinde DGPYS
ekranı ve uzlaştırma prosedürleri
mevzuatın çizdiği çerçeve doğrultusunda revize edilmiştir. Revizelerin büyük çaplı olması dolayısıyla çok sayıda test yapılmıştır.
Ayrıca yıl içerisinde DGP ve Yan
Hizmetler piyasalarını işletmekte
olan TEİAŞ’a ait sistemleri geliştirme desteği sağlanmıştır. İlave
olarak TEİAŞ ile sistem entegrasyonu noktasında çalışmalar yapılmıştır.
Bir diğer geliştirme ise uygulamaların izlenmesi ve uygulama
geliştirme süreçlerinin standardizasyonu alanında yapılmıştır.
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Yatırımlar ve
Önemli Satın
Almalar

EPİAŞ’ın teknolojik altyapısının
kurulması ve çalışmaların devamlılığının sağlanması amacıyla, 2015 yılı 24.421.588 TL tutarındaki yatırım harcamalarının
18.471.831 TL tutarındaki kısmı
TEİAŞ tarafından EPİAŞ’a ayni
sermaye olarak aktarılan varlıklardan oluşmaktadır. Geriye kalan
5.949.757 TL tutar ise EPİAŞ’ın

Bilgi Güvenlik Sistemi, yazılım,
donanım, lisans alımları ve şirket
faaliyetlerine ilişkin diğer yatırım
harcamalarıdır.
Şirketin 2016 yılı hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara, bir
önceki hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda
yer verilmiştir.

YATIRIM (TL)

2015

2016

Kümülatif

Demirbaş Yatırımları

8.291.407

4.845.090

13.136.497

BT Yatırımları

7.645.495

4.617.980

12.263.475

Diğer Yatırımlar

645.912

227.110

873.022

Yazılım Yatırımları

382.465

849.497

1.231.962

BT Yatırımları

201.035

803.597

1.004.632

Muhasebe Yazılım Lisans ve
Yazılımları

131.430

39.100

170.530

Diğer Yazılımlar

50.000

6.800

56.800

Lisans Yatırımları

15.524.744

774.544

16.299.288

BT Yatırımları

14.965.002

765.000

15.730.002

Piyasa İşletim Lisansı

555.100

-

555.100

Lisanslar

4.642

9.544

14.186

Ar-Ge Yatırımları

0

1.806.665

1.806.665

Diğer Yatırımlar

-

1.806.665

1.806.665
-

Özel Maliyet Yatırımları

222.972

54.297

277.269

Diğer Yatırımlar

222.972

54.297

277.269
-

TOPLAM

24.421.588
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8.330.093

32.751.681
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Muhasebe ve
Finans
Faaliyetleri

EPİAŞ’ın 2016-2020 stratejik hedefleri doğrultusunda, muhasebe işlemlerini etkin ve verimli bir
şekilde yürütmek üzere gerekli
muhasebe sistemi altyapısı kurulmuştur.
EPİAŞ, piyasa işletim faaliyeti lisansını 01.09.2015 tarihinde almasından itibaren piyasalarda
gerçekleştirilen faaliyetlerin mali
uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali
işlemleri 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmeye
devam etmektedir. Bu işlemlerin
hızlı, etkin ve kolay bir şekilde yürütülmesi için 2015 yılında oluşturulan muhasebe altyapısı ve
sisteminde, 2016 yılında da iyileştirme ve geliştirmelere devam
edilmiştir.
Bu kapsamda;
• Maliye Bakanlığı e-Dönüşüm
uygulamalarından olan E-Fatura,
E-Arşiv, E-Beyanname, E-Defter
ve E-Tebligat uygulamalarının tamamına geçilmiştir.
• E-Faturaya geçen piyasa katılımcılarına GİB portal üzerinden
E-Fatura, E-Fatura’ya geçmemiş
olan piyasa katılımcılarına mail
ortamında E-Arşiv faturası gönderilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
• E-Defter uygulamasına geçilmesiyle yevmiye defteri ve defter-i kebir için kırtasiye masrafı ile
noter tasdik ücretinden tasarruf
edilmiştir.
• E-Tebligata geçilmesiyle Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı birimlerden Şirketimi-
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ze yapılan tebligatlar elektronik
ortamda alınmaya başlanmıştır.
• Kullanılan entegre muhasebe
programıyla; firmaların BA-BS
ve cari hesap mutabakat formları
otomatik şekilde piyasa katılımcılarının mail adreslerine gönderilmektedir.
• Fon Yönetimi Yönergesi çıkarılarak Şirket nakdinin riski dağıtma
esaslı ve kurumsal bir şekilde yönetimi sağlanmaya başlanmıştır.
• Bankaların bilgi işlem altyapısı
üzerinden “Toplu Ödeme Sistemi” (TÖS) kullanılmaya başlanarak ödemelerin daha hızlı ve etkin
bir şekilde yapılması sağlanmıştır.
• Şirket fonlarının etkin ve verimli
bir şekilde yönetiminin planlaması için 2016 yılında hazırlanan
EPİAŞ bütçesi; bütçe disiplini
altında titizlikle takip edilmiştir.
Bütçe gerçekleşmeleri üçer aylık
dönemler itibarıyla raporlanarak
Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmuştur.
• 2017 yılı piyasa işletim ücreti
gelir tavanı EPDK tarafından belirlendikten sonra 2016 yılı bütçe
gerçekleşmeleri temel alınarak
2017 bütçesi hazırlanmış ve Yönetim Kuruluna sunularak onayı
alınmıştır.
• Şirketimizin 2016 yılının son
çeyreğinde Ar-Ge Merkezi olması nedeniyle; muhasebe altyapısı yeniden gözden geçirilerek
kullanmakta olduğumuz entegre
muhasebe programında gerekli uyarlamalar yapılmış, sistemin
başarılı bir şekilde çalışmasına
devam etmesi sağlanmıştır.
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• Piyasa işletmecisi faaliyetimiz
nedeniyle; piyasa katılımcılarının
Şirketimize hitaben vermiş oldukları teminat mektuplarının kabulü,
muhafazası, iadesi, tazmini işlemleri yapılmaktadır. Bu bağlamda;
• 31.12.2015 tarihi itibarıyla uhdemizde 580 adet toplam
574.886.829 TL tutarında teminat
mektubu mevcut iken 31.12.2016
tarihi itibarıyla %10’luk artışla
633.212.230,24 TL’ye ulaşmıştır.
• 2016 yılı boyunca 266 adet toplam 503.088.160 TL tutarında teminat mektubu iadesi gerçekleşmiş olup buna karşın yıl boyunca
331 adet toplam 561.413.561 TL
tutarında teminat mektubu girişi olmuştur. Sonuç olarak, 2016
yılı boyunca toplamda 597 adet
toplam 1.064.501.720 TL teminat
mektubu hareketi gerçekleşmiştir.
• Şirketimiz piyasa işlemlerine
ilişkin olarak günlük avans tahsilat ve ödemeleri gerçekleştirmekte olup, 2016 yılı tahsil edilen ve ödenen avans bedel tutarı
15.337.639.470 TL’dir.
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• Piyasa katılımcılarının finansal kuruluşlarla yapmış oldukları
sözleşmeler uyarınca şirketimiz
nezdinde doğacak olan alacaklarının temlikine (alacak devri
sözleşmesi) istinaden temlik takibi, kontrolü ve ödemesi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda
2015 yıl sonu itibarıyla Takasbank sistemine toplam 224 adet
124.896.682.895 TL tutarında
alacak temlik sözleşmesi tanımlanmıştır. 2016 yıl sonu itibarıyla
temlik sözleşmeleri 380 adet ve
tutar olarak ise 208.396.874.757
TL’ye ulaşmıştır.
• Yapılan aylık uzlaştırmaların
sonucunda 2016 yılı içerisinde
EPİAŞ tarafından KDV dahil toplam 38.908.960.220 TL tutarında fatura düzenlenmiştir. Piyasa
katılımcıları tarafından KDV dahil
toplam 38.814.210.649 TL tutarında fatura kabul edilip muhasebe kayıtlarına alınmıştır.
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Kurumsal
İletişim
Faaliyetleri

Ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtım yapmak ve medya ile iletişimi gerçekleştirmek amacıyla vizyonumuz doğrultusunda
EPİAŞ’ın olumlu algısının güçlenmesi, farkındalığının artması, kurumsal imaj ve itibarının güçlenmesi için çalışmalara 2016 yılında
da devam edilmiştir. Bu doğrultuda kurum içi ve dışı hedef kitleye
yönelik faaliyetler, etkinlikler ve
sponsorluklar hayata geçirilmiştir.
2016 yılı içerisinde kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında rutin
olarak, kurumsal internet sitesinin ve sosyal medya mecralarının
içerik yönetimi gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda; Kurumsal
Web Sitemiz: www.epias.com
(Türkçe ve İngilizce) ve EPİAŞ’a
ilişkin çalışmalar Twitter (Türkçe
ve İngilizce), Linkedin hesaplarımızdan duyurulmuş, ilişki yönetimi ve denetimi gerçekleştirilmiştir.
Medya takip hizmeti alınan firma
aracılığı ile ulaşılan haberler derlenerek belirli bir formatta günlük
haber bülteni hazırlanmakta ve
her gün e-posta yolu ile şirket içi

Eğitim ve
Araştırma
Faaliyetleri

EPİAŞ’ta başta elektrik ve doğal
gaz piyasaları olmak üzere, enerji
piyasalarının gelişimine katkı sağlayacak nitelikte araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda akademik literatür ile birlikte
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
örnekleri de incelenmektedir.
Araştırma raporları, yeni ürün ve
piyasaların oluşturulmasına katkı
sağlamanın yanında mevcut ürün
ve piyasaların da geliştirilmesine
ışık tutmayı amaçlamaktadır.
EPİAŞ tarafından enerji sektöründeki nitelikli işgücü ve sektörel
farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlere büyük önem ve-
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paylaşılmaktadır. EPİAŞ’a ilişkin
olarak
01.01.2016-31.12.2016
tarihleri arasında yerel ve ulusal
basında toplam 1663 adet haber
yer almıştır.
Kurumsal Kimlik Kılavuzu hazırlanmış ve kılavuzda yer alan tüm
kalemlerin tasarım ve uygulama süreçleri gerçekleştirilmiştir.
Etkin, şeffaf ve güvenilir enerji
borsası imajını güçlendirmek adına geleneksel medya ve sosyal
medya mecraları aktif bir şekilde
kullanılmıştır. Reklam planlamaları oluşturularak, içerik ve tasarımlar hazırlanmış ve çizgi altında
doğrudan postalama, promosyon
ürünleri, broşür, roll up ve EPİAŞ
faaliyetlerini tanıtan broşürler vb.
basılı materyaller hazırlanmıştır.
ISTRADE 2016, Dünya Enerji Zirvesi, Türkiye Enerji Zirvesi sponsorluk çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul, Yeni GÖP
Yazılımı Eğitimi, Stratejik Plan
Çalıştayı ve “2. Şeffaflık Çalıştayı” organizasyonları gerçekleştirilmiştir.

rilmektedir. Konferans, seminer
ve eğitimler düzenleyerek piyasa
aktörlerini ve profesyonellerini bir
araya getirmek, bilgi alışverişini
sağlamak ve disiplinler arası iş
birliğini geliştirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Takas
İstanbul ile ortak eğitim çalışmaları planlanmış, Enerji Ticareti
Derneği (ETD), Elektrik Üreticileri
Derneği (EÜD) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
başta olmak üzere sektör dernekleriyle ortak eğitim çalışmaları
için iş birliği yapılması amacıyla
görüşmeler yapılmıştır. Buna ek
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olarak sektörden gelen talepler
doğrultusunda seminer, çalıştay,
konferans vb. davetler de ilgililere
ulaştırılarak katılım sağlanmıştır.
Şirket içinden ve çeşitli kurumlardan gelen talepler doğrultusunda
şirket içi ve dışı eğitimler düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
• Şirket çalışanlarının bilgi seviyesini artırmaya yönelik, konusunda
uzman personel tarafından şirket
içi enerji piyasalarına ilişkin eğitimler düzenlenmiştir.
• Piyasa katılımcılarına yönelik
Yeni GÖP Algoritması ve Arayüzü
Eğitimi, 30.03.2016 tarihinde duyurusu yapılan Yeni Gün Öncesi
Piyasası eğitimleri Mayıs ayının
son haftasında yaklaşık 500 kişilik kamu ve özel sektör çalışanının katılımıyla beş gün boyunca hafta içi ve hafta sonu, sekiz
farklı konumda eş zamanlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Konunun uzmanları ve üst düzey yetkililer
tarafından Yeni Gün Öncesi Piyasası Optimizasyon Algoritması
ve Yeni Gün Öncesi Piyasası Kullanıcı Arayüzü hakkında eğitimler
verilmiş olup katılımcılara eğitim
esnasında pratik çalışma imkânı
sunulmuştur.
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması kapsamındaki firmalara yönelik, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin
29.04.2016 tarihli ve 29698 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanması
sonrasında ortaya çıkan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla 9-13
Mayıs haftasında mevcut Gün
Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası, Teminatlandırma ve Uzlaştırma
konularında yarım günlük uygulamalı eğitimler düzenlenmiştir.
• Takas İstanbul elektrik piyasası
üye eğitimleri kapsamında elektrik piyasasına ilişkin EPİAŞ uygulamalarının yer aldığı iki günlük
eğitim programında Gün İçi ve
Gün Öncesi Elektrik Piyasaları
Genel Esasları, Süreçleri, Teklif
Tipleri ve Yaklaşımları teorik ve
uygulamalı olarak anlatılmıştır.
• Borsa İstanbul VİOP ile karşılıklı
olarak spot ve türev elektrik piyasaları eğitimleri düzenlenmiştir.
• Rekabet Kurumu uzmanlarına
Spot Piyasalar faaliyetleri hakkında eğitim verilmiştir.
ETD, EÜD, ELDER ve diğer önde
gelen sektör paydaşları ile mevcut piyasaların geliştirilmesi, yeni
piyasaların kurulması ve yeni
ürünlerin geliştirilmesi amaçlarıyla ortak çalışma grupları kurulması planlanmaktadır. Borsa İstanbul bünyesinde enerji sektörünün
ekonomik performansını izlemeyi
mümkün kılacak bir EPİAŞ Enerji
Endeksi oluşturulması amacıyla,
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Borsa İstanbul ile ortak çalışma
yürütülmektedir. Ayrıca EPİAŞ’ın
faaliyet konularına ilişkin akademik çalışmaların teşvik edilmesi
amacıyla ülkenin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği toplantıları
yapılmıştır.
Piyasanın gelişimi doğrultusunda
yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik yapılan
çalışmalar kapsamında, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
düzenlenen, başta emisyon ticaret sistemi olmak üzere piyasa
temelli karbon fiyatlandırma mekanizmalarının Türkiye’ye uygunluğunun değerlendirildiği toplantılara iştirak edilmiştir.
Şirket içi bilgilendirme ve sektörel farkındalığın artırılması kapsamında uygun görülen araştırma,
makale ve yazılar kurum çalışanları ile paylaşılmıştır. Sektörel
süreli yayınlara abone olunmuş,
şirket içi kütüphane oluşturulması
kapsamında talep edilen kaynak
kitaplar ve akademik makaleler
Şirket envanterine dâhil edilmiştir.
Enerji borsaları ve faaliyetleri hakkında gelişmiş ve gelişmekte olan
ülke örnekleri incelenerek şirket
içi bilgilendirme amacıyla araştırma raporları ve bilgi notları hazırlanmıştır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

İnsan
Kaynakları
Faaliyetleri

EPİAŞ’ın insan kaynağı planlamaları doğrultusunda, 2016 yılında
ihtiyaç duyulan insan kaynağının
teminine ilişkin norm kadro güncellemesi yapılmış ve iş birimlerinden gelen talepler doğrultusunda
açık pozisyonlar belirlenerek iş
ilanları oluşturulmuştur. Düzenlenen mülakatlar neticesinde 2016
yılında 28 yeni çalışan istihdam
edilmiş olup, 20 çalışan işten ayrılmıştır.

Ge Merkezinde görev yapan çalışanlar için yasal mevzuatın gerekli kıldığı bordro ve devam takip
sistemleri kurgulanarak insan
kaynakları yazılımlarımızda bu geliştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Ar-Ge merkezi için sağlanan
vergi ve sosyal güvenlik teşviklerinden doğru ve eksiksiz olarak
faydalanmak üzere gerekli takip
ve raporlama sistemleri oluşturulmuştur.

İş Hukuku kapsamında çalışanlara sunulacak izin hakları, İnsan
Kaynakları Yönergesi ile düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.
Çalışanların dış görev ve izin taleplerini yöneticilerinin onayına
sunmasına, sicil ve bordro kayıtlarını görüntülemesine imkân
sağlayan İK Portalı devreye alınmış, bu sayede onay süreçlerinin
elektronik ortama taşınması gerçekleştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında genelge hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Bu kapsamda tüm çalışanlara iş
sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş, acil durum müdahale ekipleri
oluşturulmuş ve gerekli tatbikatlar
gerçekleştirilmiştir. Çalışanların
temel sağlık tetkikleri tamamlanarak iş güvenliğine ilişkin yasal
yükümlülükler yerine getirilmiştir.

Şirket yerleşkesinde çalışanların
etkin devam takibinin sağlanması
amacıyla turnikeli devam takip ve
kontrol sistemi kurulmuş, devam
takibine ilişkin raporların birim yöneticilerine otomatik olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
Eylül ayında faaliyete geçen Ar-
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Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi
ve uluslararası alanda EPİAŞ’ın
faaliyet alanıyla alakalı gelişmeler hakkında gerekli donanımın
edinilmesi amacıyla birimlerden
gelen talepler doğrultusunda çalışanlar yurt içi ve yurt dışı eğitim
programlarına, seminer ve konferanslara gönderilmiştir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Destek
Hizmetleri
Faaliyetleri

Satın alma süreçlerinin düzenlenmesi amacıyla Satın Alma Yönergesi hazırlanmış, Yönetim Kurulunun onaylamasının ardından
yürürlüğe girmiştir.
Bilgi işlem yazılım ve donanımları başta olmak üzere birimlerden
gelen tüm talepler Satın Alma Yönergesi kapsamında sonuçlandırılmıştır.
Fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla ofislerimize kamera sistemi
kurulmuştur. Şirketimizin demirbaş malzemelerinin takibi amacıyla Logo programında ilgili modül aktif hale getirilmiştir.
Şirketimizin Ar-Ge Merkezi olması çalışmaları kapsamında Ar-Ge
alanının yeniden düzenlenmesi
için gerekli değişiklikler yapılmış,
turnike sistemi satın alınmış ve
mevcut Personel Devam Kontrol
Sistemi’ne dâhil edilmesi sağlanmıştır.
Şirketimizin ilk genel kurul organizasyonu dâhil olmak üzere yıl
içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlar, eğitimler ve katılım
sağlanan fuarlar için yer araştırmaları yapılmış, organizasyon fir-
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maları ile görüşülmüş, sözleşme
süreçleri yürütülmüş ve düzenlenen etkinliklere lojistik destek
sağlanmıştır.
Şirketimizin iç ve dış yazışmalarının ve fiziki olarak hazırlanan
formlarının elektronik ortamda
oluşturulup imzalanmasını sağlayacak Elektronik Belge Yönetim
Sistemi’nin (EBYS) program kurulumu ve aktivasyonu sağlanmış
ve sistem kullanılmaya başlanmıştır. Şirket çalışanlarına programın kullanımı ile alakalı kullanıcı
eğitimleri verilmiştir.
PTT Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) ile yapılan canlı ortam
entegrasyonuyla giden evrakların
kurumsal e-posta üzerinden gönderilmesi sağlanmıştır.
Borsa İstanbul yerleşkesinde bulunan çalışma ofisinin kira sözleşmesi yenilenmiş ve yeni sözleşmeye göre tahsis edilen ofis
alanının iletişim altyapı çalışmaları tamamlanmış, ofis mobilyaları
yerleştirilmiş ve kullanıma hazır
hale getirilmiştir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Mevzuat ve
Uyum
Faaliyetleri

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin, “Piyasa İşletim Lisansı
sahibinin hak ve yükümlülükleri”
başlıklı 32’nci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi “Lisans
alma tarihinden itibaren yirmi dört
ay içerisinde TS EN ISO 9001,
TS ISO 10002 ve TS 18001 standartları için Türk Akreditasyon
Kurumu’na akredite olmuş bir
belgelendirme kurumu tarafından
verilen uygunluk belgelerini Kuruma sunmak ile yükümlüdür.” hükmü uyarınca, söz konusu standartlara ilişkin çalışmalar Mevzuat
ve Uyum faaliyetleri kapsamında
yürütülmektedir. Piyasa işletim
faaliyetleri kapsamında, Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde piyasanın
ihtiyaç ve talepleri gözetilerek
ilgili birimlerle koordineli olarak
mevzuat çalışmaları yapılmış ve
değişiklik taleplerimiz EPDK’ya
görüş olarak verilmiştir. EPDK tarafından taslak çalışması halinde
Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği, Teminat
Usul ve Esasları, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar yayımlanmış olup,
söz konusu taslaklara istinaden
Şirketimizin görüşleri EPDK’ya
sunulmuştur. Bunun yanı sıra,
28.05.2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan
Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 33’üncü maddesi
uyarınca Teminat Hesaplama Prosedürü ve Fark Tutarı Prosedürü
hazırlanarak yürürlüğe konulmuş-
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tur. EPDK tarafından yayımlanan
Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin
Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
kapsamında, Şirketimize Blok ve
Esnek Teklifler Prosedürü hazırlama yükümlülüğü getirilmiş olup,
yürütülen çalışmalar neticesinde
söz konusu prosedür de hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Ayrıca, EPDK internet sitesinde
görüşe açılmış olan “Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik”, “Rüzgâr ve Güneş
Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi
Kurmak Üzere Yapılan Önlisans
Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” ve diğer yönetmelik ve
tebliğ değişiklik taslaklarına ilişkin
hazırlanmış olan görüş ve değerlendirmeler de EPDK’ya sunulmuştur.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin
3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi “Piyasanın gelişimi
doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına
yönelik çalışmalar yapmak ve
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunmak” hükmü uyarınca,
Doğal Gaz Piyasası kurulmasına
yönelik mevzuat çalışmalarının ilki
olan Organize Toptan Doğal Gaz
Satış Piyasası Yönetmeliği’ne
ilişkin görüşmeler EPDK ile yürütülmektedir. Ayrıca, Şirketimizin
Doğal Gaz Piyasası piyasa işletim
faaliyetlerine istinaden hazırlayarak EPDK’ya sunmakla yükümlü
olduğu Doğal Gaz Piyasası Usul
ve Esaslarında da sona yaklaşılmıştır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Hukuki
Faaliyetler

Hukuk Müşavirliği; Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve EPİAŞ iç
birimlerine hukuk müşavirliği hizmeti vermek, EPİAŞ’ın her türlü
adli ve idari merciler nezdinde
temsili ve EPİAŞ’ın fikri-sınai haklarının takibi faaliyetlerinin yürütülmesini gerçekleştirmek, adli
merciler tarafından EPİAŞ’a yazılan yazıları cevaplamakla görevlidir. EPİAŞ’ın kuruluş aşamasında
dış hukuk bürosundan alınan hizmet 2016 yılı içerisinde sonlandırılmıştır. EPİAŞ’ın tüm hukuki işleri Hukuk Müşavirliği tarafından
yürütülmektedir.
Mevzuat uyarınca TEİAŞ’tan devralınan davalarla birlikte 2016 yılında EPİAŞ’ın taraf olduğu dava
sayısı otuz iki adettir. EPİAŞ’ın
piyasa işletim faaliyetinden ötürü,
piyasa katılımcıları adına tahsili
gereken, ödenmeyen alacakların
yasal yollardan takibi amacıyla
açılan ve tahsilat işlemleri yürütülen icra takip sayısı yirmi beş
adettir.

HUKUKİ FAALİYETLER

EPİAŞ’ın taraf olduğu altmış üç
sözleşme hukuki yönlerden incelenmiştir. Diğer birimlerin incelemeye intikal ettirdikleri çeşitli
konularda otuz beş adet hukuki
mütalaa hazırlanmıştır.

50

Ayrıca adli ve idari makamlar ile
şahıslarca yapılan 200’ün üzerinde başvuru değerlendirilerek,
gerekleri yerine getirilmiştir. 2016
yılı içerisinde EPİAŞ Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryası
Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmüştür. EPİAŞ’ın 22.03.2016
tarihli 1. Olağan Genel Kurul çalışmaları Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmüştür. Mevzuat
uyarınca zorunlu eğitim ve sertifikalar alınarak Olağan Genel Kurulun elektronik ortamda da yapılması sağlanmıştır. Olağan Genel
Kurul gündeminde yer alan EPİAŞ Esas Sözleşmesi değişiklikleri
hazırlık süreci ile Yönetim Kuruluna sunulması işleri yürütülmüştür. Ayrıca Genel Kurulda alınan
kararların Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak ilan edilmesi
işlemleri takip edilmiştir. EPİAŞ
Şeffaflık Platformu’nun kamuya
açılması sürecinde hukuki metinlerin oluşturulmasına katkı verilmiştir. 2016 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar
nedeniyle EPİAŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan
idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz adına
“EPİAŞ”, “EXIST ENERGY EXCHANGE ISTANBUL” ve “EXIST
ENERJİ BORSASI İSTANBUL”
ibareli üç adet markanın tescil işlemlerine ilişkin süreç Türk Patent
Enstitüsü nezdinde takip edilmiş
ve Marka Tescil Belgeleri teslim
alınmıştır.

Şirket’in İş
Geliştirme
ve Araştırma
Faaliyetleri

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Yerli
Gün Öncesi
Piyasası
Projesi

EPİAŞ’ın hedefleri doğrultusunda, artan piyasa katılımcı sayısına
cevap verebilmek, sektör beklentilerini karşılamak ve gelişmiş
piyasa işletmecileri seviyesinde
bir Gün Öncesi Piyasası yazılımı
oluşturmak için “Yerli Gün Öncesi
Piyasası Projesine” başlanmıştır.
Eski bir yazılım teknolojisine
ve algoritmasına sahip olan,
01.12.2011 tarihinden bu yana
kullanılan yazılımın, sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamakta yetersiz olması, kaynak
kodunun erişime kapalı olması,
buna bağlı olarak geliştirme ve
hataları giderme faaliyetlerinde
dışa bağımlılık gibi sebepler yeni
bir yazılımın geliştirilmesine olan
ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Gün
Öncesi Piyasası işletiminde edinilen tecrübeler Yerli GÖP Projesinin temelini oluşturmaktadır.
Gün Öncesi Piyasası yazılımı ve
optimizasyon modeli 18.03.2016
tarihinde test ortamında piyasa
katılımcılarının kullanımına açılmış, 1 Haziran 2016 tarihinde ise
test süreci tamamlanıp gerçek
ortamda devreye alınmıştır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip Yerli
GÖP Yazılımı tamamen yerli kaynaklarımızla tasarlanmış ve geliştirilmiş olması sebebiyle esnek ve
geliştirilmeye açıktır.
Piyasa Takas Fiyatları 01.06.2016
teslim gününden bu yana, EPİAŞ
öz kaynakları ile geliştirilen, çağın
gerektirdiği teknolojiyi ve bilgiyi
kullanan yazılım ve optimizasyon
altyapısı ile hesaplanmaktadır.
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Proje; analiz, geliştirme ve test
aşamaları olmak üzere toplamda altı ay sürmüş ve yeni yazılım,
01.06.2016 tarihinde başarıyla
devreye alınarak eski yazılımın
yerini almıştır. Yeni yazılım, servis odaklı mimariyi destekleyecek
şekilde, servis, web arayüzü ve
optimizasyon modülleri halinde,
modüler bir yapıda geliştirilmiştir.
Bu sayede yazılıma yeni katmanlar kolayca eklenebilmektedir.
Yazılım, üçüncü parti yazılımlar
aracılığıyla ekranlara bağlı kalmadan tüm işlemlerin yapılabilmesine uygun bir altyapı sunmaktadır.
Uygulama Java altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Ayrıca WebSocket, Distributed Caching gibi
kullanıcı deneyimini üst seviyelere yükseltecek yeni teknolojiler
başarıyla kullanılmıştır. Uygulama çerçevesinde yüz ondan fazla servis oluşturulmuş ve iki bin
iki yüzden fazla test senaryosu
ile servis ve arayüz testlerinden
başarıyla geçmiştir. Ayrıca optimizasyon modülü hem yurt dışı
kurumlar, hem de yurt içindeki on
iki üniversite ile ortak senaryolar
ile test edilmiş ve başarılı olarak
testleri tamamlanmıştır. Geliştirilen uygulama ile EPİAŞ, Gün
Öncesi Piyasası yazılımının kaynak kodlarına ve bilgi birikimine
(know-how) sahip olmuştur. Bu
sayede EPİAŞ işlettiği ve destek
verdiği tüm piyasaları, özgün olarak kendi geliştirebilir ve bağımsız
olarak etkin destek verebilir duruma gelmiştir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Yerli Gün
Öncesi
Piyasası
Yazılım
Geliştirmeleri

Gün Öncesi Piyasası yazılımının
kullanıcı kılavuzu hem Türkçe
hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. İngilizce dil seçeneği yazılıma da eklenerek piyasada aktif
bir şekilde işlem yapan yabancı
katılımcılar için kolaylık sağlanmıştır.
EPİAŞ, piyasa katılımcılarının
girdikleri tekliflerde yapacakları
maddi hatalar sonucunda karşılaşabilecekleri ciddi finansal risklerin önlenmesi amacıyla tedbirler
almıştır. Gün Öncesi Piyasası yazılımında kullanıcıların olası hatalı
teklif girişlerinin önlenebilmesi
amacıyla “Limit Belirleme Ekranı”
geliştirilmiştir. Söz konusu ekranlardan piyasa katılımcılarının, Gün
Öncesi Piyasası’nda yapacakları
işlemler için azami alış ve satış
limitlerini, saatlik olarak yaptıkları işlemler oranında belirleyerek
teklif girişlerindeki olası maddi
hataların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Teklif girmeyen piyasa katılımcılarının uyarılması ve Gün Öncesi
Piyasası tekliflerinde meydana
gelen değişim miktarlarının (teklif
sapmalarının) bildirilmesi amacıyla e-posta gönderim hizmeti kullanıma sunulmuştur.
Gün Öncesi Piyasası yazılımında
bulunan ikili anlaşma ekranlarında değişikliğe gidilmiş; ikili anlaşma iptal süreçlerine yenilikler
getirilmiştir. İkili anlaşma teklifi
oluşturulurken anlaşma tipi olarak “Tek Taraflı” ve “Çift Taraflı”
olmak üzere yeni anlaşma tipleri
geliştirilmiştir. 09.08.2016 tarihi
itibarıyla; “Tek Taraflı” anlaşma tipinde, onaylanan ikili anlaşmanın
iptal edilebilmesi için, taraflardan
herhangi birinin iradesi yeterli
olabilmekte ve onaylanan ikili anlaşmayı taraflardan herhangi biri,
diğer tarafın rızası olmaksızın iptal
edebilmektedir. “Çift Taraflı” seçeneğinde onaylanan ikili anlaş-
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manın iptal edilebilmesi için her
iki tarafın da onayı gerekmektedir.
İki tarafın da onayı olmadan ikili
anlaşma iptal edilememektedir.
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27.03.2016 Pazar günü saat
03:00’ten itibaren bir saat ileri
alınmak suretiyle başlatılan yaz
saati uygulamasının, her yıl, yıl
boyu sürdürülmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınmış olup, bu
karar 08.09.2016 tarihli ve 29825
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu karara istinaden; 30.10.2016
tarihli ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne eklenen geçici maddede yer
alan “Yaz saati uygulamasının tüm
yıl devam etmesi halinde bu Yönetmeliğin 50’nci, 52’nci, 57’nci,
58‘inci, 63’üncü, 68’inci, 69’uncu,
71’inci, 88’inci ve 89’uncu maddeleri ile belirlenmiş olan süreler Piyasa İşletmecisi tarafından
bir saate kadar ötelenebilir. Bu
durumda belirlenen yeni süreler
uygulanmaya başlamadan önce
Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur.”
hükmüne istinaden Gün Öncesi
Piyasası ve ikili anlaşma bildirim
süreçleri yeniden belirlenmiş olup
Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatları’nın Şeffaflık Platformu’nda
yayımlanması saat 13:00’e ertelenmiştir. Avans bildirim, teminat
çağrıları ve Dengeleme Güç Piyasası süreçlerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır. Gün Öncesi Piyasası süreçlerinin yeniden
belirlenmesiyle komşu ülkeler ile
enerji ithalat/ihracat faaliyetlerinde bulunan piyasa katılımcılarının
mağduriyeti önlenmiştir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Yerli Gün
Öncesi
Piyasası
Yazılımı
İkinci Fazı
Gün İçi
Piyasası
Geliştirmeleri

Gün Öncesi Piyasası’nın ikinci
fazı olarak yeni teklif tiplerinin geliştirilmesi çalışmalarına Aralık ayı
itibarıyla başlanmıştır. Bu çalışmalar ile ülkemizdeki üretim tesislerinin ve talep tarafında yer alan
piyasa katılımcılarının, teknik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan yeni
teklif tipleri geliştirilerek Gün Öncesi Piyasası yazılımında yer verilmesi amaçlanmaktadır. İlgili çalışmalar kapsamında Avrupa’nın

önemli elektrik piyasalarında ortak olarak kullanılan EUPHEMIA
Gün Öncesi algoritmasında yer
alan teklif tipleri incelenmiştir. Yapılan toplantılar ve katılımcıların
geri bildirimleri ile ihtiyaç belirleme çalışmaları tamamlanmış olup
ilgili tasarım, yazılım, mevzuat ve
algoritma çalışmalarının 2017 yılı
içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Piyasa katılımcılarından gelen geri
bildirimler doğrultusunda katılımcıların Gün İçi Piyasası yazılımını
verimli bir şekilde kullanabilmesi
için ihtiyaç duyulan geliştirmelerin
yapılması amaçlanmıştır.

katılımcıları, üretim tahminlerini fiziksel teslimat saatine daha yakın
bir zamana kadar güncelleyerek
dengesizliklerini azaltma imkânına sahip olmuştur.

Ülkemiz yerli kaynakları ile geliştirilen ve 01.07.2015 tarihi itibarıyla
hizmete sunulan Gün İçi Piyasası
Yazılımı’nda 2016 yılı içerisinde
gerçekleştirilen güncellemelere
aşağıda yer verilmiştir.
Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinin 66/A
Maddesinin (f) fıkrası “Gün İçi
Piyasası kapı kapanış zamanı fiziksel teslimatın iki saat öncesidir.
Piyasa İşletmecisi, en az bir ay öncesinden piyasa katılımcılarına ve
Kuruma bildirmek koşuluyla Gün
İçi Piyasası kapı kapanış zamanını değiştirebilir.” hükmüne istinaden Düzenleyici Kurum EPDK ve
İletim Sistemi İşletmecisi TEİAŞ
ile mutabık kalınarak fiziksel teslimattan önce işlem yapma süresi,
16.08.2016 teslim gününden itibaren 2 saatten (120 dakika), 1,5
saate (90 dakika) indirilmiştir. Piyasa katılımcılarının olası dengesizliklerini en aza indirilebilmeleri
ve fiziksel teslimat süresine daha
yakın bir zaman diliminde işlem
yapmalarına imkân sağlanmıştır.
Özellikle portföylerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisleri bulunan piyasa
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Piyasa katılımcılarına daha iyi bir
hizmet verebilmek ve kullanıcı
dostu özeliklerini geliştirebilmek
amacıyla Gün İçi Piyasası ekranları ile ilgili güncelleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Yapılan başlıca geliştirmeler aşağıda belirtilmiştir.
o Gün İçi Piyasası Teklif Defteri
ekranlarına kontrat saatlerine karşılık gelen Piyasa Takas Fiyatının
belirtilmesi,
o Katılımcıların isteğine bağlı olarak eşleşme olması durumunda
e-posta veya kısa mesaj yoluyla
bildirim yapılması,
o İsteğe bağlı olarak kontrat süresi dolduğunda kontrat özetinin
e-posta veya kısa mesaj yoluyla
bildirimi,
o Oturumun açık kalması seçeneğinin eklenmesi,
Ayrıca işlem akışı tablosu, teklif
işlem geçmişi tablosu, teminat
durum alanında da geliştirmeler
yapılmıştır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Doğal Gaz
Piyasası
Geliştirme
Faaliyetleri

Doğal Gaz Piyasası hem yapısal
hem de fiziki altyapı anlamında oldukça hareketli bir yıl geçirmiştir.
Doğal gaz iletim sisteminin ihtiyaç
duyduğu FSRU, depo ve LNG kapasitelerindeki artışlar, Türk Akımı
projesi gibi iyileştirmelerin yanında reform niteliğinde yapısal değişiklikler de tartışılmıştır.
EPDK tarafından görüşe açılan
Organize Toptan Satış Piyasası
(OTSP) Yönetmeliği ile beraber
doğal gazda spot piyasanın kurulumu ve işletilmesi için önemli
değişiklikler öngörülmüştür. Yönetmelik taslağında da belirtildiği
gibi OTSP’de Piyasa İşletmecisi
sorumluluğunu üstlenecek EPİAŞ
bünyesinde doğal gaz kapsamında yapılan çalışmalar şu şekildedir;
IPA fonları kapsamında Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Accenture danışmanlık firması ile
yürüttüğü ve Gaz Ticaret Platformu projesi kapsamında ETKB,
EPDK ve BOTAŞ personellerinin
katıldığı yoğun eğitim programlarına EPİAŞ olarak yaklaşık on beş
kişi ile katılım sağlanmıştır. Toplantılarda Avrupa’daki doğal gaz
piyasalarının gelişimi sırasında
edinilen tecrübeler paylaşılmış,
doğal gaz piyasaları hakkında detaylı sunumlar yapılmış ve piyasa işleyiş yöntemleri anlatılmıştır.
Konulara ilişkin raporlar oluşturulmuştur.
EPDK Doğal Gaz Dairesi ile OTSP
yönetmeliğinin hazırlanması sırasında ve sonrasında düzenli toplantılar yapılarak görüş alışverişi
yapılmıştır. Aynı şekilde BOTAŞ
bünyesinde kurulan komisyon ile
periyodik toplantılar aracılığıyla
Doğal Gaz Piyasası’nda piyasa
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tabanlı dengeleme işlemleri, fiyat
oluşumları ve spot piyasaların
oluşmasına yönelik mekanizmalar
tartışılmıştır.
Şirket içinde Doğal Gaz Piyasası’nı oluşturmaya yönelik doğal
gaz operasyonları yönetmenliği
ekibi ile beraber spot piyasalar,
mevzuat ve uyum ile bilgi işlem
birimleri çalışanlarından bir proje
ekibi kurulmuştur. Şirket içerisindeki diğer birimlerle ilgili konularda fikir alışverişi yapılmış, tecrübelerinden yararlanılmıştır.
ETKB ve EPDK’nın çizdiği çerçevede Doğal Gaz Organize Toptan Satış Piyasası’nın işleyişine
dair kuralları içeren alt mevzuat
“Piyasa İşletim Usul ve Esasları” (PUE) taslağı hazırlanmıştır. İş
kurallarının belirlenmesi akabinde
piyasa işlemlerinin yapılması için
ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı
için bilgi işlem ekibi ile iş analizi
çalışmaları devam etmektedir.
Tüm bu çalışmaların 2017 yılının
ilk yarısında bitirilmesi hedeflenmektedir.
Kurulacak spot piyasanın teminat
ve takas işlemlerinin yönetiminde
birlikte çalışılacak Takas İstanbul
ile işlemlerin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı iyileştirmeleri konusunda toplantılar
yapılmış ve yol haritası çıkarılmıştır.
Kurulacak olan yeni piyasada
önemli bir rol üstlenecek özel
sektör temsilcileri ile birçok toplantı ve çalıştay yapılmıştır.
Türkiye’de mevcut Doğal Gaz Piyasası’nın işleyişi ile ilgili şirket içi
sunum, eğitim ve bilgilendirmeler
yapılmıştır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

AR-GE
Merkezi
Çalışmaları

2016 senesi itibarıyla, yerinde “AR-GE Merkezi” olmak için
EPİAŞ bünyesinde çalışmalar
başlatılmıştır. Gerekli başvurular,
ziyaretler ve sunumlar yapıldıktan
sonra, 26.09.2016 tarihi itibarıyla
EPİAŞ, Türkiye’nin 273. AR-GE
Merkezi olmaya hak kazanmıştır.
2016 senesi içinde, Yerli Gün
Öncesi ve Gün İçi Piyasası yazılımları, Tüketici Yönetim Sistemi
Portalı, Otomatik Sayaç Okuma
Sistemi (OSOS) gibi önemli projelere imza atılmıştır. EPİAŞ bünyesinde kurulan AR-GE Merkezi ile
beraber, bundan sonra yapılacak
projeler daha bilimsel, teknolojik
ve sistemsel bir zemine oturacak
ve bu sayede ulusal ve uluslararası arenadaki süreli ve süresiz
dergilerde makaleler yayınlanabilecek; ilgili patent araştırmaları
yurt içi ve yurt dışında yapılarak
gerekli görülen geliştirmeler için

Mobil
Uygulama

Azami &
Asgari
Fiyat ve VoLL
Çalışması

patent başvuruları yapılabilecektir. AR-GE Merkezi’nin, aynı zamanda, uluslararası ve akademik
iş birliklerinin geliştirilmesine de
faydası olması beklenmekte ve
uzun vadede ülke ekonomisine
de olumlu etkileri olacaktır.
AR-GE Merkezi çalışmaları kapsamında ilk fon başvurusu, başvuru onayından kısa bir süre
sonra 2016 Aralık ayı itibarıyla
yapılmıştır. TEYDEB başvurusu
yapılan ilk proje, on sekiz ay sürmesi planlanan “Yerli Gün Öncesi
Piyasası için Çoklu Bölge Pazar
Birleştirme” projesidir. “Serbest
Tüketiciler” ile ilgili olarak büyük
veri projesi, yeni açılacak DoğalGaz Piyasası için yerli yazılım ve
yeni bir Tüketici Yönetim Sistemi,
2017 senesi için planlanan ARGE Merkezi projelerinden bazılarıdır.

EPİAŞ kurumsal internet sitesinde piyasa katılımcıları ve diğer
kullanıcılar için sunulan “Şeffaflık
Platformu”, “Gün Öncesi Piyasası” “Gün İçi Piyasası” “Raporlama” hizmetlerinin ve söz konusu
piyasalara ilişkin “Duyurular ve
Bilgilendirme” servislerine ulaşılabilirliği arttırmak amacıyla mobil

uygulama projesi üzerinde çalışılmaktadır. Mobil uygulamanın
devreye alınmasıyla birlikle kullanıcılar hem IOS hem de Android
işletim sistemine sahip telefon ve
tablet cihazları kullanarak yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanabileceklerdir.

Gün Öncesi Piyasası’nda ve Dengeleme Güç Piyasası’nda asgari
ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ve Türkiye için olmayan
elektriğin bedelinin (VoLL) hesaplanmasına ilişkin çalışmalarımızın nihai hali EPDK’nın görüşleri doğrultusunda güncellenerek
04.08.2016 tarihinde EPDK’ya

sunulmuştur. Bu çalışma kapsamında Gün Öncesi Piyasası’nda
ve Dengeleme Güç Piyasası’nda
asgari ve azami fiyat limitleri ve
Türkiye için olmayan elektriğin
bedeli (VoLL) belirlenmiştir.
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ENTSO-E
Çalışmaları

Enerji Tanımlama Kodu (EIC) on
altı haneli alfanümerik tekil bir
kod olup, elektrik ve doğal gaz
sektörlerindeki teşekkül veya
objeleri birbirinden ayırt etmek
için kullanılır. EIC, piyasa katılımcılarından belirli kriterlerdeki
iletim sistemi ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede verilebilmektedir. Yapısı itibarıyla tekil bir
kod olması ve verildiği teşekkül/
objelere özgü olması sebebiyle,
özellikle ENTSO-E bünyesinde
Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Exchange) iletişimi konusunda kullanılmakta ve büyük
kolaylık sağlamaktadır.
ENTSO-E tarafından tanımlanan
ve daha önce TEİAŞ tarafından
yürütülen Yerel Kod Sağlayıcı

Danışmanlık
Hizmet Alımı

Dünya Bankası koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından
sağlanan IPA fonları kapsamında,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde elektrik ve doğal gaz piyasalarına ilişkin kurumsal danışmanlık
hizmet alımı için şartname hazırlanarak ilgili kurumların onayına
sunulmuştur. Yapılacak olan danışmanlık ihalelerinin ardından
EPİAŞ söz konusu başlıklarda bir
yıl süre ile danışmanlık hizmeti
alacaktır.
Ayrıca, ilgili fon kapsamına ek
olarak; EPİAŞ nezdinde on iki ay
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(LIO) unvanı, ENTSO-E nezdinde
yapılan anlaşma ile 17.05.2016
tarihi itibarıyla EPİAŞ’a devredilmiştir. Böylece EPİAŞ, EIC sağlama yetkisini almıştır. Söz konusu
devir işleminden sonra TEİAŞ iş
birliğiyle, yaklaşık olarak 1700
adet enerji nakil hattı ve iletim
elemanları için EIC kodu tanımlaması yapılarak ENTSO-E ile paylaşılmıştır.
Kod sağlama çalışmalarına ek
olarak, ENTSO-E Şeffaflık Platformu ile entegrasyon çalışmaları
yürütülmekte, bu kapsamda ENTSO-E platformunda yayımlanmak
üzere birçok veri TEİAŞ ile koordinasyon halinde ENTSO-E ile paylaşılmıştır.

süre için şeffaflık, piyasa gözetim
ve piyasa operasyon faaliyetlerine ilişkin birer danışman istihdam
edilmek üzere bireysel danışmanlık şartnamesi hazırlanarak
Bakanlığa sunulmuştur. Dünya
Bankası’nın şartnameye vermiş
olduğu onay sonrası ilana çıkılmış
ancak; belirlenen şartlarda yeterli
başvuru alınamaması sebebiyle bireysel danışmanlık başlıkları
söz konusu kurumsal danışmanlık kapsamına dâhil edilmiştir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Şeffaflık
Platformu

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen 1. Şeffaflık Çalıştayı Sonuç
Raporunun 31.12.2015 tarihinde
EPDK’ya sunulmasına müteakip
Şirketimiz bünyesinde bulunan ve
sektör tarafından talep edilen birtakım veriler ile Şeffaflık Platformu beta versiyonu hayata geçirilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu’nun 30.06.2016 tarihli ve
6363-16 sayılı Kararı ile Şeffaflık
Platformu’nda yayımlanacak olan
100 adet veri onaylanarak açıklanmıştır. Söz konusu kurul kararı
açıklanan verilerin ilgili kurum ve
kuruluşlardan temin edilmesine
dayanak teşkil etmektedir.
Beta versiyonuna eklenen birtakım yeni özellikler ile beraber
01.07.2016 itibarıyla Şeffaflık
Platformu tam sürüme geçmiş ve
diğer kurumlardan veri teminine
ilişkin çalışmalara başlanmıştır.
Düzenlenen veriler, veri sahibi kurum ve kuruluşlara Ağustos ayından itibaren resmi yazı ile bildirilerek ilgili talepler iletilmiş olup,
teknik müzakere ve çalışmalar
sürdürülmektedir. Bu kapsamda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ ve TEİAŞ ile içeriğe
ve teknik işlemlere ilişkin toplantılar gerçekleştirilmiştir. Veri ak-
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tarımına ilişkin teknik çalışmalar
tamamlandıkça veriler yayımlanmaya başlanacaktır.
Tüm paydaşlar platforma ilişkin
öneri ve taleplerini mail yolu ile
sürekli iletme imkânına sahiptirler. Bu kapsamda günlük talepler mümkün olan en kısa sürede
değerlendirilmekte, cevaplandırılmakta ve gerekli olması halinde
iyileştirme ve güncelleme yapılmaktadır. Bu doğrultuda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.
Şeffaflık Platformu’nda halihazırda beş menü başlığı altında,
toplam elli yedi rapor ekranı ve
elli web servis ile 2016 yılında 1,7
milyon sayfa görüntülenme sayısı
ile 77 farklı ülkeden 84.000 kullanıcıya hizmet verilmiştir. EPİAŞ’ın
piyasa şeffaflığı alanında attığı
büyük adımlardan biri olan Şeffaflık Platformu, piyasa ile ilgili
tüm verilerin tek merkezden hızlı,
güvenilir, sürekli ve sağlıklı olarak yayınlanması hedefi doğrultusunda hizmet vermeye devam
etmektedir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Tüketici
Yönetim
Sistemi (TYS)
ve Tüketici
Portalı

EPİAŞ Tüketici Yönetim Sistemi
Projesi, içerisinde Endeks ve Ek
Tüketim, Abone Bilgileri, Ölçüm
Noktası Talep İşlemleri ve Tüketici
Portalı olmak üzere dört adet alt
projeyi barındırmaktadır.
Bu zamana kadar elektrik piyasalarını işleten ve piyasa katılımcılarına hizmetler sunan EPİAŞ,
bu proje ile ilk defa, son tüketicilerin (tüzel, gerçek kişi) elektrik
faturalarına ait tüm detayları görebilecekleri ve dönemsel olarak
inceleyebilecekleri, merkezi bir
platform oluşturmuş ve tüm vatandaşlara hizmet sağlayacak bir
altyapıyı kurmuştur.
Proje ile ilgili çalışmalar Ağustos 2016 başında başlamıştır.
EPİAŞ’ın Yerli GÖP Yazılımı projesinden sonra ikinci büyük proje olan TYS projesinin tamamı
EPİAŞ’ın kendi bilgi teknolojileri
işgücü ve imkânları ile geliştirilmiş olup, planlandığı şekilde
30.12.2016 tarihinde üç bölümü
başarıyla devreye alınmış, son
bölüm olan Ölçüm Noktası Talep
İşlemleri’nin 2017 ilk çeyreği içerisinde devreye alınması planlan-
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mıştır. Proje kapsamında elli dört
servis ve yirmi dokuz ekran hazırlanmış, teknik testleri (güvenlik ve
yük testi) de ayrıca yapılmıştır.
EPİAŞ kazanımları açısından
bakıldığında; EPİAŞ e-Devlet
üzerinden son tüketiciye hizmet
sunmaya başlamıştır. Abone ve
endeks bilgilerinin merkezi bir
platformda toplanması ile önemli
kurum ve kuruluşlar için analiz,
denetim ve yeni mekanizmalar
için altyapı oluşmuştur. Abonelerin kendi okumalarını görmesi ile
sayaç okuma, faturalandırma ve
serbest tüketici talep işlemlerinde
otokontrolün arttırılması, ayrıca
EPDK nezdinde itirazlarda azalma ve itiraz çözüm süreçlerinde
hızlanma hedeflenmektedir. PYS
üzerinde yenilenen servisler ve
ekranlar aracılığıyla limit düşmesi
sonucu oluşacak serbest tüketici
artışında, PYS sistemlerinin verimli ve sağlıklı çalışmasının olumsuz etkilenmemesi sağlanmıştır.
Sistem son tüketicilerin tamamını
kapsayacak olgunluğa eriştiğinde
talep süreçlerine son tüketicinin
katılımını arttıracak yeni mekanizmaların önünü açmıştır.

Finansal
Durum *

*Vergi Mevzuatına Göre Hazırlanmıştır.
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Bilanço

EPİAŞ’ın yıllar itibarıyla karşılaştırmalı özet bilançosu
aşağıda gösterilmektedir.

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. Karşılaştırmalı Bilançosu (TL)
AKTİF (VARLIKLAR)

31.12.2016

I-DÖNEN VARLIKLAR

A-HAZIR DEĞER
1-Kasa
2-Banka
a-Takasbank
b-Diğer Bankalar
B-MENKUL KIYMET
C-TİCARİ ALACAKLAR
1-Piyasa Faaliyetlerinden Doğan Ticari Alacaklar
2-Diğer Ticari Alacaklar
3-Verilen Depozito ve Teminatlar
D-DİĞER ALACAKLAR
E-STOKLAR
1-Piyasa Faaliyetleriyle İlgili Verilen Sipariş Avansları
2-Diğer Sipariş Avanslar
F-YILLARA YAYGIN İNŞ. ONARIM MAALİYETİ
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK.
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

II-DURAN VARLIKLAR

A-TİCARİ ALACAKLAR
B-DİĞER ALACAKLAR
C-MALİ DURAN VARLIKLAR
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
1-Demirbaşlar
2-Birikmiş Amortismanlar(-)
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1-Haklar
2-Araştırma Geliştirme Giderleri
3-Özel Maliyetler
4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5-Birikmiş Amortismanlar(-)
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

Bilançonun aktifinde yer alan;
• Hazır değerlerin tamamı banka
hesaplarımızda olup 16.578.916
TL’si Kasım 2016 dönemine ait

2.491.303.905
80.357.991
0
80.357.991
16.578.916
63.779.075
0
74
74
0
0
21.494
2.400.915.763
2.400.914.201
1.562
0
10.004.141
4.442

1.411.945.854

25.746.950
0
0
0
8.502.613
13.136.497
4.633.884
16.867.043
16.299.288
1.806.665
277.268
1.231.962
2.748.140
0
351.344
25.950

24.247.386

2.517.050.855

1.436.193.240

uzlaştırma sonucu piyasa katılımcılarından tahsil edilen ve 31 Aralık 2016 tarihinde vadesi gelen
katılımcılara ödemeleri yapıldıktan sonra kalan Takasbank ba-
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31.12.2015

62.062.663
0
62.062.663
33.787.682
28.274.981
0
54.786.039
54.705.682
1.102
79.255
14.535
1.287.637.747
1.287.628.587
9.160
0
5.163.836
2.281.034

0
0
0
6.401.613
8.291.407
1.889.794
14.948.793
15.524.744
0
222.972
382.465
1.181.388
0
2.896.980
0

kiyesidir. Diğer ticari bankalardaki
63.779.075 TL şirket sermayesi
ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan nakit bakiyedir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

• Ticari alacaklar hesabında yer
alan 74 TL, piyasa katılımcılarının
yaptıkları işlemler sonucu Kasım
2016 dönemine ait uzlaştırma
neticesinde 31.12.2016 tarihinde tahsil edilemeyen fatura tutarı
olup bir sonraki ay tahsil edilecek
tutarlardır.
• Diğer alacaklar hesabında bulunan 21.494 TL, Aralık 2016 ayına
ilişkin asgari geçim indirimi alacağından kaynaklanmaktadır.
• Stoklar kaleminin 2.400.914.201
TL’si Aralık 2016 ayı içerisinde
yapılan işlemler karşılığı katılımcılara verilen sipariş avansından,
1.562 TL’si ise işletme harcamaları için verilen sipariş avansından
oluşmaktadır.
• Gelecek aylara ait gider ve
gelir tahakkuklarındaki toplam
10.004.141 TL tutarın 6.772.044
TL’si 2016 yılı Aralık ayı tahak-

kuk eden piyasa işletim ücretidir.
2016 Aralık uzlaştırmasının 2017
yılı Ocak ayında yapılmasından
dolayı muhasebenin dönemsellik
ilkesi gereği gelir tahakkuk edilmektedir. Geriye kalan tutar ise
kısıt faiz tahakkuku, 2017 yılına
ait kira, bakım onarım, danışmanlık, üyelik aidat gideri vb gider
tahakkuk tutarlarından oluşmaktadır.
• Diğer dönen varlıklar kalemindeki 4.442 TL iş avansıdır.
• Maddi duran varlık ve maddi
olmayan duran varlık kaleminin
18.471.831 TL tutarındaki kısmı
TEİAŞ tarafından EPİAŞ’a ayni
sermaye olarak aktarılan varlıklardan, kalan kısmı ise daha önce
yatırımlar ve önemli satın almalar
bölümündeki yatırım tablosunda
belirtilen duran varlıklardan oluşmaktadır. Yüksek teknoloji yatı-
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rımları ve demirbaş sebebiyle ayrılan amortisman tutarı 4.633.884
TL, lisans, yazılım ve özel maliyetlere ilişkin ayrılan amortisman tutarı ise 2.748.140 TL olup maddi
ve maddi olmayan duran varlıkları
azaltıcı yönde etki etmektedir.
• Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkuklarındaki 351.344 TL,
2018 yılı gideri olup ağırlıklı kısmı
bilişim sistemleri bakım onarım,
danışmanlık giderlerinden oluşmaktadır.
• Diğer duran varlıklar hesabındaki 25.950 TL Borsa İstanbul A.Ş.’
deki ofis için verilen depozitodur.
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ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. Karşılaştırmalı Bilançosu (TL)
PASİF (KAYNAKLAR)

31.12.2016

III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-MALİ BORÇLAR
B-TİCARİ BORÇLAR
1-Piyasa Faaliyetlerinden Oluşan Ticari Borçlar
2-Diğer Ticari Borçlar
C-DİĞER BORÇLAR
D-ALINAN AVANSLAR
1-Piyasa Faaliyetleri için Alınan Sipariş Avansları
2-Diğer Alınan Sipariş Avansları
E-YILLARA YAYGIN İNŞ. ONARIM HAKEDİŞLERİ
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUK
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-MALİ BORÇLAR
B-TİCARİ BORÇLAR
C-DİĞER BORÇLAR
D-ALINAN AVANSLAR
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKUK
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

V-ÖZ KAYNAKLAR

A-ÖDENMİŞ SERMAYE
B-SERMAYE YEDEKLERİ
C-KÂR YEDEKLERİ
D-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)
F-DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
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31.12.2015

2.425.944.888
0
35.400.526
33.163.723
2.236.803
1.977.681
2.384.329.460
2.384.329.460
0
0
4.237.081
0
140
0

1.380.222.559

0
0
0
0
0
0
0
0

0

91.105.967
61.572.770
615.397
0
0
6.326.086
35.243.886

55.970.680

2.517.050.855

1.436.193.240

0
83.603.147
80.590.200
3.012.946
95.631
1.295.531.680
1.295.531.680
0
992.101
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

61.572.770
0
0
0
0
-5.602.090
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Bilançonun pasifinde yer alan;
• Ticari borçlar kalemi 35.400.526
TL olup bu tutarın 33.163.723
TL’si:
○ Kasım 2016 dönemi uzlaştırması sonucu alacaklı olan firmalara
ödeme vadesi gelmeyen borçlardan oluşmaktadır.
○ Piyasa katılımcılarının yaptıkları
işlemler sonucu Kasım 2016 dönemine ait uzlaştırma neticesinde
31.12.2016 tarihi itibarıyla henüz
ödeme vadesi gelmeyen fatura
tutarlarıdır.
• Diğer ticari borçlarda yer alan
2.236.803 TL ise şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan
ve vadesi henüz gelmemiş borçlardan oluşmaktadır.

• Diğer borçlar kalemindeki
1.977.681 TL personele ödenecek ücretlerden, vekalet ücretlerinden ve henüz dağıtılmayan
ödenmeyen alacaklardan oluşmaktadır.
• Alınan sipariş avansları kalemindeki 2.384.329.460 TL tutar, Aralık ayı içerisinde yapılan işlemler
karşılığı katılımcılardan alınan sipariş avanslarından oluşmaktadır.
• Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler kaleminde yer alan
4.237.081 TL tutar, Aralık 2016
dönemine ait gelir vergisi stopajı,
damga vergisi, katma değer vergisi, tevkifat nedeniyle ödenen
vergi ile Kasım ve Aralık 2016’ya
ait sigorta primi tahakkukundan
kaynaklanmaktadır.
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• Gelecek aylara ait gelir ve gider
tahakkuku hesabında bulunan
140 TL, 2016 dönemine ait olan
elektrik hizmet gider tahakkuklarından kaynaklanmaktadır.
• Öz kaynaklar, dönem net kârı ile
birlikte 91.105.967 TL’dir.
• Sermaye yedeklerindeki 615.397
TL tutar, kuruluş öncesi sermayenin nemalandırılmasından kaynaklanmıştır.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Gelir Tablosu

EPİAŞ’ın yıllar itibarıyla karşılaştırmalı özet gelir tablosu
aşağıdaki gibidir.

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. Karşılaştırmalı Özet Gelir Tablosu (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurt İçi Satışlar
a-Piyasa İşletim Faaliyetinden Doğan Gelirler
b-Piyasa İşletim Ücret Gelirler
c- Yurt İçi Diğer Gelirler
2- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
a-Satıştan İadeler
b-Diğer İndirimler
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
a-Piyasa İşletim Faaliyetinden Doğan Maliyetler
b-Diğer Hizmet Maliyeti

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)

FAALİYET KÂRI / ZARARI

F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

J- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
K- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

L- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIĞI(-)

DÖNEM NET KÂRI / ZARARI
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2016

2015

32.984.421.028
32.983.231.131
32.901.730.476
81.272.155
228.500
1.189.897
8.015.634
699.157
7.316.476
32.976.405.394
32.911.337.773
32.893.728.298
17.609.475
65.067.621
28.557.731
36.509.890
12.092.255
6.392.083
42.210.062
58.707
219.797
42.048.972
6.805.086

5.569.127.057
5.568.791.800
5.563.029.416
5.762.384
0
335.257
45.066.801
0
45.066.801
5.524.060.256
5.522.704.337
5.517.687.054
5.017.283
1.355.919
10.389.675
-9.033.754
3.541.969
157.705

35.243.886

-5.602.090

-5.649.490
63.317
15.917
-5.602.090
0
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Gelir tablosunda yer alan;

oluşmaktadır.

• Yurt içi satış kaleminde yer
alan 32.983.231.131 TL tutarın; 32.901.730.476 TL’si elektrik
enerjisi ve hizmet satışlarından,
81.272.155 TL’si piyasa işletim
ücret gelirlerinden, 228.500 TL’si
ise eğitim gelirlerinden oluşmaktadır.

• Faaliyet gideri kaleminde yer
alan 28.557.731 TL yönetim grubundaki personel gideri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve
harçlar ile amortisman giderlerinden oluşmaktadır.

• Diğer gelir kalemleri altında yer
alan 1.189.897 TL ise SGK prim
teşvikleri ile yemek çeklerine ilişkin iskonto tutarlarından oluşmaktadır.
• Satış indirimleri kalemi 8.015.634
TL olup bu indirim kalemi ile ilgili
2016 hesap döneminde Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde yer alan “Teminat tutarının piyasa katılımcısının Piyasa İşletmecisine olan tüm
muaccel borçlarını karşılamaması durumunda, eksik olan kısım
süresinde ödenmeyen alacaklar
payı adı altında diğer piyasa katılımcılarına sıfır bakiye düzeltme
katsayısı oranında yansıtılır.” hükmü gereğince işlem yapılmıştır.
Bu hüküm uyarınca ödenmeyen
alacağın yeniden faturalandırılması nedeniyle tahakkuk eden
7.316.476 TL, mükerrer gelir kaydı oluşturmaktadır. Bu mükerrerliğin giderilmesi ve net satış hasılatına ulaşabilmek amacıyla bu
tutar indirim konusu yapılmıştır.
699.157 TL ise piyasa katılımcılarının hatalı gönderdiği faturaların
iadelerinden oluşan tutardır.
• Satışların maliyeti kalemindeki 32.911.337.773 TL’lik tutarın;
32.893.728.298 TL’si elektrik
enerji maliyeti, 17.609.475 TL’si
ise genel yönetim kapsamında
olmayan personel giderlerinden

• Diğer faaliyetlerden olağan gelir
ve kârlardaki 12.092.255 TL tutar
faiz, kur kârı, icra takiplerinden
kaynaklanan gelirdir.
• Diğer faaliyetlerden olağan gider
ve zarar kalemindeki 6.392.083
TL’nin tamamı kur zararıdır. Yukarıda bahsedilen kur kârı ve zararı
birlikte dikkate alındığında nette
3.554.291 TL kur kârı elde edilmiştir.
• Olağan dışı gelir ve kârlar kalemindeki 58.707 TL duran varlık
satış kârlarından ve yemek çekleri
iskonto tutarlarından oluşmaktadır.
• Diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabındaki 219.797 TL tutar
duran varlık satış zararı, kanunen
kabul edilmeyen gider, özel iletişim vergisi, diğer olağan dışı gider ve zararlar ile yuvarlama farklarından oluşmaktadır.
Şirketimiz aktif toplamı piyasa işlemlerinden kaynaklı tutarlar hariç
olmak üzere 99.557.672 TL ve
piyasa işlemlerinden kaynaklı tutarlar dâhil 2.517.050.855 TL’dir.
Yıl sonu itibarıyla öz kaynak tutarı
91.105.967 TL’ye ulaşmıştır.
Sonuç olarak vergi mevzuatına
göre hazırlanmış gelir tablosunda
Şirketimiz 2016 yılını vergi öncesi
42.048.973 TL kâr elde etmiştir.
Hesaplanan 6.805.086 TL tutarın-
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da ödenecek vergi ve diğer yasal
yükümlülük karşılıkları ayrıldıktan
sonra 2016 yılı faaliyetlerinden
toplamda 35.243.886 TL tutarında net kâr elde edilmiştir. Bu
bağlamda aşağıda oran analizlerinde de açıklandığı üzere Şirketin
sermayesinin karşılıksız kalması
ve borca batık olma durumu söz
konusu değildir.
Şirketin 32.751.681 TL tutarında
sabit kıymetleri olup bu kıymetler
için 7.382.024 TL tutarında birikmiş amortisman ayrılmıştır.
Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. 2016 yılı ve izleyen
yıllara ilişkin olarak kâr dağıtımı;
Türk Ticaret Kanunu hükümleri,
Vergi Düzenlemeleri ve Şirketimiz
Esas Sözleşmesi’nin kâr dağıtımı
ile ilgili 15. maddesinde yer alan,
“Net dönem kârından; (a) ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar %5 kanuni yedek
akçe ayrılır, (b) kalandan ödenmiş
sermayenin %5’i (yüzde beşi) nispetinde birinci kâr payı ayrılır. (c)
Ayırmalardan sonra kalan kâr kısmen veya tamamen dağıtılır veya
olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılabilir” hükmü çerçevesinde
yapılabilmektedir.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

Piyasa katılımcılarına ait hesaplar dâhil 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi ile 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Şirketimiz faaliyetleriyle ilgili mali durum olmak üzere hesaplanan finansal
oranlar ve özet mali tablolara aşağıda yer verilmiştir.

2016

MALİ TABLOLAR (TL)

2015

DÖNEN VARLIKLAR

2.491.303.905

1.411.945.854

DURAN VARLIKLAR

25.746.950

24.247.386

AKTİF TOPLAMI

2.517.050.855

1.436.193.240

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

2.425.944.888

1.380.222.560

-

-

ÖZ KAYNAKLAR

91.105.967

55.970.680

PASİF TOPLAMI

2.517.050.855

1.436.193.240

32.976.405.394

5.524.060.256

36.509.890

(9.033.754)

6.805.086

-

35.243.886

(5.602.090)

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

NET SATIŞLAR
ESAS FAALİYET KÂRI
DÖNEM KÂRI VERGİ VE YASAL YÜK.
NET DÖNEM KÂRI

Bilindiği üzere Şirketimiz enerji piyasalarında piyasa işletmecisidir. İşletmeci rolümüz gereği piyasa işlemlerinden kaynaklı tutarlar Şirketimiz hesaplarında kayıtlı bulunmakta olup Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) çerçevesinde bilanço ve gelir tablomuzda yer alan borç/alacak tutarları
birbirini karşılamaktadır. Net şirket faaliyet tutarlarını göstermek için 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi ile
01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi, piyasa katılımcılarına ait bilanço ve gelir tablosunda şirketimiz kayıtlarındaki tutarlar hesaplarımızdan elimine edilmiştir. Böylece sadece Şirketimize ait faaliyetler ile ilgili mali
durum olmak üzere hesaplanan finansal oranlar ve özet mali tablolar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2016

MALİ TABLOLAR (TL)

2015

DÖNEN VARLIKLAR

73.810.722

35.823.974

DURAN VARLIKLAR

25.746.950

24.247.386

AKTİF TOPLAMI

99.557.672

60.071.360

8.451.705

4.100.680

-

-

ÖZ KAYNAKLAR

91.105.967

55.970.680

PASİF TOPLAMI

99.557.672

60.071.360

NET SATIŞLAR

82.685.552

6.373.202

ESAS FAALİYET KÂRI

36.509.891

(9.033.754)

6.805.086

-

35.243.886

(5.602.090

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

DÖNEM KÂRI VERGİ VE YASAL YÜK.
NET DÖNEM KÂRI
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FİNANSAL YAPI ORANLARI

2016

Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli YK / Aktif Toplamı)

0,08

0,07

Öz Sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı

0,92

0,93

Öz Sermaye / Yabancı Kaynaklar Oranı

10,78

13,65

KÂRLILIK ORANLARI

2016

2015

Net Kâr / Öz Sermaye Oranı

0,39

-0,10

Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı

0,44

-1,42

LİKİDİTE ORANLARI

2016

2015

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)

8,73

8,74

Nakit Oranı (Hazır Değerler + Menkul Kıy./K.V. Borçlar)

7,55

6,89

Finansal Yapı
Oranları

Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli YK / Aktif Toplamı): Varlıkların
ne kadarının yabancı kaynaklarla
finanse edildiğini ifade eden bu
oranın 0,5’ten aşağı olması makul karşılanmaktadır. 0,5’ten yüksek olması durumunda işletmenin riskli finanse edildiğine işaret
olup bu oran 2016 yıl sonu EPİAŞ
için 0,08 olarak hesaplanmıştır.
Böylece aktifin kısmen kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse
edildiği ve bu oranın Şirket için
oldukça iyi seviyede olduğunu
göstermektedir.
Öz Sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oran: 2016 yıl sonu itiba-

Kârlılık
Oranları

Net Kâr / Öz Sermaye Oranı: Şirketin öz sermayesi ile net kârı
arasında ilişkiyi ortaya koyan bu
oran 2016 yıl sonu itibarıyla 0,39
olarak gerçekleşmiştir. EPİAŞ’ın
öz sermaye verimliliğinin tatmin
edici düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.
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2015

rıyla bu oran 0,92’dir. Bu durum
EPİAŞ’ın sermayesinin
güçlü olduğu ve hemen hemen
aktif yapının finansmanının öz
kaynaklardan
karşılanabildiğini
göstermektedir.
Öz Sermaye / Yabancı Kaynaklar
Oranı: EPİAŞ’ın uzun vadeli yabancı kaynağı bulunmamaktadır.
Şirketimiz faaliyetlerini ağırlıklı
olarak öz kaynak ve kısmen de
kısa vadeli yabancı kaynaklar ile
finanse etmektedir. Bu nedenle
öz kaynakların yabancı kaynaklara oranı oldukça yüksek olup bu
oran 2016 yıl sonu itibarıyla 10,78
değerine ulaşmıştır.
Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı: 2016 yıl sonu itibaryla
bu oran 0,44 olarak neticelenmiş
olup esas faaliyet kârından elde
edilen nakdin yarısından fazlası
Şirket faaliyet giderleri için kullanılmıştır.
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Likidite
Oranları

Finansal
Durum*

(Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına Göre Hazırlanmıştır)

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa
Vadeli Borçlar): Bu oran EPİAŞ’ın
kısa süreli borçlarını ödeyebilme
gücünü ve sermayesinin yeterli
olup olmadığını gösterir. 2016 yıl
sonu itibarıyla 8,73 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Şirketimizin
dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarını rahatlıkla finanse
edebileceğini göstermektedir.

Nakit Oranı (Hazır Değerler +
Menkul Kıy./K.V. Borçlar):EPİAŞ’ın
nakit oranı 2016 yıl sonu itibarıyla
7,55 olarak gerçekleşmiş olup şirketin hazır değerlerinin kısa vadeli
borçlarını karşılayabildiğini göstermektedir.

Şirketimizin, Türkiye Muhasebe
Standartları ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları kapsamında oluşturulan finansal durum

ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları aşağıda yer
almaktadır.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu

Para Birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

VARLIKLAR

31.12.2016

Dönen varlıklar

31.12.2015

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar

63.820.522
6.772.044
1.128.229
5.643.815
21.495
-21.495
3.211.257
---

28.382.525
1.436.200
303,648
1.132.552
93.790
79.255
14.535
3.698.279
372.278
1.800.156

Toplam dönen varlıklar

73.825.318

35.783.228

25.950
25.950
9.420.972
8.716.375
8.716.375
351.344
1.799.667

--6.652.221
9.912.629
9.912.629
2.936.602
2.216.597

Toplam duran varlıklar

20.314.308

21.718.049

Toplam varlıklar

94.139.626

57.501.277

Duran varlıklar

Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu

Para Birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

KAYNAKLAR

31.12.2016

Kısa vadeli yükümlülükler

31.12.2015

Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Dönem kârı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

2.256.739
16.301
2.240.438
2.763.019
49.096
45.635
3.461
951.341
1.439.833
1.059.065
380.768
2.431.502

3.013.348
115.088
2.898.260
424.927
-------662.337

Toplam kısa vadeli yükümlülükler

9.891.530

4.100.612

Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar

340.797

94.493

340.797

94.493

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

340.797

94.493

10.232.327

4.195.105

Uzun vadeli yükümlülükler

Toplam yükümlülükler

ÖZ KAYNAKLAR

31.12.2016

Ana ortaklığa ait öz kaynaklar

31.12.2015

Ödenmiş sermaye
Diğer yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Dönem net kârı

61.572.770
615.397
(8.881.995)
30.601.127

61.572.770
615.397
-(8.881.995)

Toplam öz kaynaklar

83.907.299

53.306.172

Toplam öz kaynaklar ve yükümlülükler

94.139.626

57.501.277
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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi İtibarıyla Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Para Birimi: Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

2016
Kâr veya zarar kısmı

2015

81.272.154
(18.357.974)

5.762.384
(5.086.509)

62.914.180

675.875

(30.485.372)
(1.442.901)
2.327.043
(191.264)

(15.219.339)
-3.266.651
(15.917)

33.121.686

(11.292.730)

-(145.893)

3.452
--

32.975.793

(11.289.278)

4.847.350

190.686

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı

37.823.143

(11.098.592)

Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

(7.222.016)
(6.805.086)
(416.930)

2.216.597
-2.216.597

Dönem kârı/(zararı)

30.601.127

(8.881.995)

--

--

30.601.127

(8.881.995)

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

Esas faaliyet kârı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden (giderler)

Finansman gideri öncesi faaliyet kârı/(zararı)
Finansman gelirleri

Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

Şirketimizde TTK ve Maliye Bakanlığınca yayınlanmış olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği ve diğer vergi mevzuatı
kapsamında muhasebe kayıtları
tutulmakta ve raporlanmaktadır.
Türkiye Muhasebe Standartları
ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartları kapsamında finansal
raporlar oluşturulmuştur. TDHP
(Tek Düzen Hesap Planı) ve TMS
(Türkiye Muhasebe Standartları)
değerleme hükümleri arasında
özellikle; ayrılan karşılıklar, amortisman uygulamaları ve hesaplama farklılıkları nedeniyle bilanço
kârı her iki tabloda farklı hesaplanmaktadır. Şirketimizin TMS ve
TFRS hükümlerine göre oluşturulan finansal tabloları arasında
farklılıkların temel nedenleri aşa-

ğıda özetlenmiştir.
• VUK’a göre hazırlanan finansal
tablolarda izin ve kıdem karşılık
giderleri ayrılmamaktadır. Ayrıca
TFRS ve VUK’a göre sabit kıymetlerin ömür sürelerinin farklı olmasından dolayı ayrılan amortisman tutarları değişmektedir. Tüm
bu belirtilen nedenlerden ötürü
TFRS’ye göre hazırlanan finansal
tabloda 2015 yılı zararı 2.555.909
TL daha fazla hesaplanmıştır.
• Satışların maliyeti hesabında
VUK’a göre izin, dava, kıdem
karşılık giderleri ayrılmadığından
2016 yılında TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda bu kalem 740.044 TL daha fazladır.
• Genel yönetim gideri hesabında
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TFRS uyarınca ayrılan izin, dava,
kıdem karşılık giderleri (946.093
TL) ve amortisman (2.424.449
TL) uygulamaları nedeniyle 2016
yılında VUK’a göre bu kalem
3.370.542 TL daha fazladır.
• Duran varlık satış zararı tutarı arasındaki 22.305 TL’lik artış;
TFRS ve VUK’a göre sabit kıymetin amortisman sürelerinin farklı
olmasından dolayı 2016 yılında
net defter değerinin değişmesinden kaynaklanmaktadır.
• 2016 yılında TFRS’ye göre ertelenmiş vergi gideri (416.930 TL)
hesaplanmış olup VUK’a göre
böyle bir hesaplama yapılmamaktadır.

Riskler ve
Yönetim
Organının
Değerlendirmesi
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Paydaşlara güven veren dinamik
bir risk yönetim sisteminin kurulması ve yönetilmesi amacıyla;
ulusal mevzuat ve uluslararası
standartlar ile Şirketimizin yapısı
ve muadil kuruluşlardaki uygulamalar da dikkate alınarak EPİAŞ
Risk Yönetim Politikası Yönergesi
hazırlanmıştır. Yönerge, Yönetim
Kurulu tarafından 23.02.2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.
Şirket risklerinin etkin bir şekilde
tespit edilebilmesi ve yönetilebilmesi amacıyla, şirket iş birimlerini
temsilen birer çalışanın yer aldığı Risk Yönetimi Çalışma Grubu
oluşturulmuştur. Çalışma Grubu
temsilcilerine uluslararası Kurumsal Risk Yönetimi standartları
(ISO 31000, COSO, vb.) ve hazırlanmış olan Risk Yönetim Süreci
Modeli’nin işleyişi konularında
paylaşımlarda bulunularak, şirket
içindeki risk yönetimi farkındalığının arttırılması ve kurumsal risk
yönetimi kültürünün yaygınlaşması hususunda faaliyetler yürütülmüştür.

dirilmesi sonucunda etki ve ihtimal seviyelerine göre değerlendirilmektedir. EPİAŞ Risk Raporu,
daha önceki raporlarda analiz
edilen birimlerin izlenmesi kapsamında risk değerlendirmelerinin
de güncellenerek dönem raporuna dâhil edilmesi ile Şirketimizin
bütün birimlerinin risk değerlendirmelerini kapsayacak şekilde
hazırlanmaktadır. Aynı zamanda;
Şirketin olası finansal ve piyasa
risklerinin takibine yönelik dönemsel istatistiki veriler, yürütülen
projeler, iş sürekliliği çalışmaları
ve rapor döneminde gerçekleşen
operasyonel vakalar da risk raporuna dahil edilmektedir. Şirketimizin tüm birimlerinin risk değerlendirmeleri Aralık 2016 Risk Raporu
ile tamamlanmıştır.
Bunun yanı sıra, Şirketimizin iş
süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi, kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyebilecek olaylara karşı hazırlıklı olunması, herhangi bir
olaya önceden planlandığı ve test

EPİAŞ Risk Yönetim Politikası
Yönergesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge’de belirtilen, her iki ayda bir
risk raporunun hazırlanması ifadesi gereğince; 2016 yılı faaliyet
döneminde altı adet Risk Raporu
hazırlanarak Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne sunulmuştur.
Şirketin mevcut ve olası riskleri tespit edilerek, gerek kontrol
ortamının test edilmesi gerekse
ilgili tarihsel verilerinin değerlen-
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edildiği şekilde yanıt verilebilmesi amacıyla faaliyet döneminde iş
sürekliliği çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, İş Sürekliliği
Yönetimi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Gerekli hazırlıkların
tamamlanması ile Borsa İstanbul
A.Ş.’de bulunan Şirketimiz Olağanüstü Durum Operasyon Merkezi’nde, piyasa operasyonlarının
kritik süreçlerinin test edildiği sınırlı bir iş sürekliliği tatbikatı gerçekleştirilmiş ve tatbikat sonuçları üst yönetim ile paylaşılmıştır.
Muadil kuruluşların uygulamaları
dikkate alınarak EPİAŞ İş Sürekliliği Politikası ve EPİAŞ İş Sürekliliği Planı taslak metinleri, İş Sürekliliği Yönetimi Çalışma Grubunun
periyodik toplantıları neticesinde
hazırlanmıştır. EPİAŞ İş Sürekliliği
Politikası, EPİAŞ İş Sürekliliği Planı ve ekleri onay sürecindedir.

Diğer
Hususlar
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Üst Düzey Yöneticilere haklardan yararlandırılmalarına
ve bu ödemelerden doğacak her
Sağlanan Faydalar

“

Şirketimizin 22 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısında, EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu
Üyeleri için belirlenen aylık net
ücretin iki katı ücret ödenmesine ve Şirket personeline ödenen
sayıda ve zamanlarda net aylık
ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, söz konusu ödemelerin
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin başkanları ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekili için
%10, Yönetim Kurulu Başkanı
için %25 oranında artırılmasına,
ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinin
Şirket yöneticilerine tanınan aylık
ücret dışındaki sair sosyal ve mali

Sosyal sorumluluk çerçevesinde
Şehit Mehmet Güder İmam Hatip
Lisesi’ne öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla
10.000 TL tutarında laboratuvar
malzemeleri alınarak ayni bağış
yapılmıştır. Hesap dönemi içerisinde özel denetim Akis Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından gerçekleştirilmiş olup,
herhangi bir kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.
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türlü vergi ve kesintilerin Şirket
tarafından karşılanmasına karar
verilmiştir.

Üst düzey yönetici olarak tanımlanan Genel Müdür, Direktörler ve
Hukuk Müşavirine ödenecek ücret, ikramiye ve sosyal yardımlar
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
2016 yılında EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür, Direktörler ve Hukuk Müşavirine
huzur hakkı, ücret ve ikramiye,
harcırah ve sosyal yardım olarak
net 2.068.174,20 TL ödeme yapılmıştır.

ENERJİNİN
BULUŞMA
NOKTASI

