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Yönetmelikler

Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gazın tüketimine yönelik olarak
bina yada arsa içine yerleştirilecek her türlü doğal gaz cihazlarının ve ilgili
tesisatın, ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre tesis ve kontrol
edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; iç tesisatın tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye
alınması ve işletilmesi, her türlü doğal gaz teçhizat ve cihazlarının
yerleştirilmeleri ile gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
1. Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,
2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4. Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
5. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu: Doğal gazın basıncının düşürüldüğü,
ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonu,
6. Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz
boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzelkişiyi,
7. Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru
hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,
8. EN: Avrupa standartlarını (European Norm),
9. IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu (International Electrotechnical
Commission),
10. ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu (International Organization
for Standardization),
11. İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu
çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti

müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış
borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,
12. İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
13. Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi,
14. Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım
şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,
15. Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi,
dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi
yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
16. Sertifika sahibi: Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya
tüzel kişiyi,
17. Servis kutusu: Servis ya da bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde
servis regülatörü veya servis regülatör-sayaç seti ve/veya vana bulunan
kutuyu ya da ana kapama vanasını,
18. TS: Türk standartlarını,
19. TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
20. Ulusal iletim sistemi: Doğal gazın ülke çapında iletimini sağlayan ulusal
iletim şebekesi ile dağıtım, depolama, sıvılaştırma, sıvılaştırılmış gazın
gazlaştırılması ve benzeri diğer iletim tesislerinden oluşan sistemi,
21. Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek
basınçlı boru hatlarını, ifade eder.
Standartlar
Madde 5- İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü,işletmeye
alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından
herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer
standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde;
değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya
yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. İç tesisatta,
standart belgesine sahip olmayan malzeme kullanılamaz. İç tesisatta
meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemler
hususunda da anılan standartlar geçerlidir.
Hak ve yükümlülükler
Madde 6- Müşteri, iç tesisatı veya mevcut iç tesisatta yapılacak
tadilatı,bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir.
Müşteri tarafından yaptırılan iç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk
kontrolü ve işletmeye alınması, dağıtım şirketinin yükümlülüğündedir.
Dağıtım şirketi kontrol yükümlülüğünü, kendi teknik personeli veya
sorumluluğu kendisinde kalmak kaydıyla kendi adına çalışan sertifika sahibi
denetim şirketleri aracılığı ile yerine getirebilir.
Dağıtım şirketi, sorumluluk bölgesi içinde yaptığı veya yaptırdığı kontrol
sonucunda, iç tesisatı uygun bulmaması halinde; doğal gaz verilmesini
reddedebileceği gibi, mevcut iç tesisat için vermekte olduğu doğal gazı da
kesebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar başvurduğu
takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti
durumunda, dağıtım şirketi doğal gaz vermekle yükümlüdür.

Dağıtım şirketinin sorumluluk bölgesi dışında kalan alanlarda bulunan ve
ulusal iletim şebekesi veya dağıtım şirketi vasıtasıyla doğal gaz alan müşteri,
bedeli mukabilinde iç tesisatın proje ve yapımını sertifika sahibine,
kontrolünü ise diğer bir sertifika sahibine yaptırır. Proje ve yapım uygunluk
kontrolü ile işletmeye alma işlemleri ise, bedeli müşteriye ait olmak
üzere,ulusal iletim şebekesi vasıtasıyla doğal gaz alınması durumunda iletim
şirketi tarafından, dağıtım şirketi vasıtasıyla doğal gaz alınması durumunda
ise,dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Yapılan kontrol sonucunda, iç
tesisatın uygunluğunun onaylanmaması halinde; iletim veya dağıtım şirketi
doğal gaz verilmesini reddedebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip
tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun
olduğunun tespiti durumunda, iletim veya dağıtım şirketi doğal gaz vermekle
yükümlüdür. İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım,
yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın
bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim
şirketleri sorumlu değildir.
İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak
önlemler hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi
veya iletim şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise
müşterinin yükümlülüğündedir.
Dağıtım şirketleri, iletim şirketleri, sertifika sahipleri ve müşteriler Kurul
tarafından yapılan düzenlemeler uymak zorundadır.
Diğer hükümler
Madde 7- Dağıtım ve iletim şirketleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla, iç tesisatla ilgili diğer hususları Kurum onayı ile
düzenleyebilir.
Geçici Madde 1- İç tesisatla ilgili mevcut uygulamalar, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl geçerli olup, bu tarihten sonra
yapılacak uygulamalar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.
Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik 2/11/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

