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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz. 
 Nureddin Nebati Osman Boyraz Harun Karacan
 İstanbul İstanbul Eskişehir
 Şahin Tin Hasan Sert Hacı Özkan
 Denizli İstanbul Mersin
 Mustafa Baloğlu Mehmet Uğur Dilipak
 Konya Kahramanmaraş 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(2/1081) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifine imzamı koyuyorum; Gereğinin yapılmasını arz ederim.
   26.04.2016
   A. Nejat Koçer
   Gaziantep

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1081)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

TALİ
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Çevre Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ülkemizin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması kapsamında yerli ve 

yenilenebilir kaynakların çok daha hızlı sisteme dahil edilmesi kapsamında yatırımcının bürokratik 
işlemlerinin azaltılması amacıyla farklı kanunlarda tespit edilen uygulama sorunlarının giderilmesi 
gerekmektedir.

Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim kapasitesinin artırılması ve bu tesislerde kullanılan 
teknolojik ekipmanın yurt içerisinde üretilebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynak alanlarının 
belirlenmesi ve uygulamanın sadeleştirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca kömür madenlerinde oluşan metan gazının doğalgaz piyasasına sunulması için Petrol 
Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve yurtdışında 
da uzmanlık alanlarında faaliyet göstermesi hedeflenmiştir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen geçici 8 inci 
maddesi iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve yerli kömürden elektrik üretimi 
yapan tesislerin çevre mevzuatıyla uyum süreci herhangi bir kesintiye uğramaksızın düzenlenmiştir.
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6446 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş olan tarifelere ve kayıp-kaçağa ilişkin hususlar 
mahkeme kararları dikkate alınarak tekrar düzenlenmiştir.

Doğalgaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli günlük kapasite ihtiyacının kesinti olması 
durumunda da yönetilebilmesi amacıyla ulusal topraklarda depolanacak doğalgaz miktarının artırılması 
öngörülmüştür. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin 
lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi sınırlarının Kurul tarafından genişletilmesi veya tekrardan 
belirlenmesi düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle yapılan düzenleme ile, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt 

dışında arama ve araştırma faaliyetleri yaparak ülkemizin ihtiyacı olan hammadde tedarik güvenliği 
ve çeşitliliğini sağlaması planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin hammadde tedarik stratejisine 
katkı sağlamak amacıyla başta çevre ülkeler olmak üzere yurt dışında arama, proje geliştirme ve 
yatırım konularında işbirliği yapılacaktır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerbilimlerinde 
sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak yurt dışında faaliyet gösterecek yerli firmalara 
ücreti karşılığı danışmanlık yaparak yol göstermeye de çalışacaktır. Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) 
ve Eylem Planı (2013- 2015)’nda dördüncü hedef olarak yer alan “Maden Tedarikinde Bağımlılığın 
Azaltılması, Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması” konusunda; “MTA yeniden yapılandırılacaktır.” ve 
“GİTES çalışmalarında ön plana çıkan ve önemli arz açığı bulunan temel madenler ile uzun vadede 
ülke ihtiyacı paralelinde ortaya çıkacak stratejik madenlerin tedarikini güvence altına alacak madencilik 
yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için bir model oluşturulacaktır.” şeklinde planlanan iki eylemde 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.

Madde 2- Maddeyle, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununda yer alan kıyılar, sahil şeritleri, 
doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin sınırlayıcı hükümlere istisnalar getirilmiştir. 
Buna göre; askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri veya ülke güvenliği ile doğrudan ilgili, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ait araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerde (konut ve sosyal tesisler hariç 
olmak üzere) Kıyı Kanununun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere 
ilişkin sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacaktır. Madde ile ayrıca, yurt içinde yapılacak kamu ve özel 
sektöre ait hayati önemi haiz tesislerden rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası 
andlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülenler hakkında milletlerarası yükümlülüklerimizi 
zamanında ve tam olarak yerine getirmek amacıyla Kıyı Kanunu hükümlerine istisna getirilmektedir.

Madde 3- Maddeyle, nükleer santraller güvenlik gereklilikleri sebebiyle diğer tüm elektrik üretim 
tesislerinden farklı olarak TAEK tarafından yer lisansı, inşaat lisansı ve işletme lisansı süreçlerine tabi 
tutulmaktadır. Bu durum uygulanacak mevzuatta farklıklar olmasını gerektirmektedir. Belediyeler ve 
yapı denetim firmaları yapı ruhsatının alınması sürecini teknik sebeplerle TAEK ile birlikte yürütmek 
zorunda kalacaklardı. Nükleer santrallerin minimum onsekiz ay sürecek inşaat lisansı sürecine tabi 
olması sebebiyle nükleer santrallerin inşaata ilişkin izin, ruhsat ve lisanslarının alınması uzun bir 
sürece yayılmaktadır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun önlisans süresi içerisinde tüm izin ve 
lisansların alınmasını öngörmesi buna mukabil nükleer güvenlik sebebiyle inşaata ilişkin izin ve lisans 
süreçlerinin uzun olması nükleer santraller için farklı bir uygulamayı zorunlu kılmaktadır.

Madde 4- Maddeyle, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yetkilendirme Tablosu” ile EDAŞ, TEMSAN 
ve OSB gibi tüzel kişilere verilen elektrik tesisleri projelerini onaylama ve kabul etme yetkilerinin 
yürütmesi, Danıştay 10. Dairesinin Kararı ile durdurulmuştur. Karar gerekçesinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının teşkilat kanununda yetki devri yapabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı 
gerekçesine yer verilmiştir. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ve 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği kapsamında bahsi geçen 
kamu tüzel kişilerinin yanı sıra özel hukuk tüzel kişilerinin de yetkilendirilebilmeleri amacıyla kanun 
değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.
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Madde 5- Maddeyle, mevcut hükümdeki kömüre bağlı metan gazı ibaresi yürürlükten kaldırılmış 
ve böylece kömüre bağlı metan gazının doğalgaz piyasasında piyasa faaliyetine konu edilebilmesi ve 
yerli kaynakların kullanımının artırılması öngörülmüştür.

Madde 6- Mevcut kömür madenleri ruhsatlarının teknik ve ekonomik sebeplerden dolayı 
daha verimli elektrik üretimi tesisi kurulabilmesi amacıyla bölünmesi mer’i mevzuatta mümkün 
olamamaktadır. Bu durum birçok ruhsat alanının etkin olarak kullanımını kısıtlamaktadır. Ülkemiz 
kömür madenlerinin kalite açısından ancak yerinde elektrik üretimi amacıyla kullanılabileceği 
dikkate alındığında bir kısım ruhsatların ancak bölünerek yatırımcıya uygun koşullarda devredilmesi 
mümkündür. Büyük sahaların rezerv kaybına neden olmadan elektrik üretimine yönelik bölünmesi 
ve farklı sektörlerde kömür üretilmesiyle, herhangi bir ruhsat bölgesinde sorun yaşansa bile diğer 
ruhsatlarda çalışma ve kömür üretimi devam edecektir.

Madde 7- Maddeyle, bürokratik işlemlerin kısaltılarak hızlandırılması amaçlanmıştır.

Madde 8- Maddeyle, (13) numaralı bentte yapılan değişiklikle, belediye sınırları ile mücavir 
alan sınırlarının beraber değerlendirilmesi gerektiği hususuna açıklık getirmek amacıyla şehir tanımı 
yeniden düzenlenmiştir.

Madde 9- Maddeyle, doğal gaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli günlük kapasite 
ihtiyacının kesinti olması durumunda da yönetilebilmesi amacıyla ulusal topraklarda depolanacak 
doğalgaz miktarının artırılması amaçlanmıştır, (g) bendinin beşinci paragrafında yapılan değişiklik ile, 
dağıtım şirketlerinin yurt çapında sahip olabilecekleri lisans sayısı ile ilgili kısıtlama kaldırılmıştır.

Madde 10- Maddeyle, TETAŞ’ın mevcut portföyünün dışında da tedarik amaçlı elektrik enerjisi 
alımlarının Kamu İhale Kanunu mevzuatı kapsamı dışına alınması amaçlanmıştır.

Madde 11- Maddeyle, LPG dağıtıcı lisans iptallerine sebebiyet veren kokulandırma hususundaki 
sorunun çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 12- Maddeyle, artan YEK kapasitesinin sistem güvenliğine olan etkisinin piyasa şartlarında 
yönetilebilmesi amaçlanmıştır.

Madde 13- Maddeyle, 6446 sayılı Kanunda yer alan ancak tanımı bulunmayan teknik ve teknik 
olmayan kayıp ve dağıtım şebekesi ibareleri tanımlanmaktadır.

Madde 14- Maddeyle, 2009’da yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 
Belgesinde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2015-2019 Stratejik Planında belirtilen 
hedeflerin gerçekleşmesi ve yenilenebilir enerji kaynak çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 
Bunun yanında dünyada gelişen yenilenebilir enerji teknolojilerinin ülkemizde de kullanımı ve 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde yenilenebilir enerji alanında kullanılan aksamların 
önemli bir bölümü ithal edilmektedir. Bu bağımlılığın azaltılması ve teknoloji transferi sağlanması 
amacıyla bu tür üretimler gerçekleştirecek tüzel kişiler desteklenecektir. 27/11/2013 tarihli ve 28834 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelik kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından özellikle rüzgar ve güneş 
enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için yenilenebilir enerji kaynak alanı/alanları ilan edilecektir. 
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında gerekli olan elektrik iletim tesisleri ve diğer altyapı çalışmaları 
tamamlanarak yatırım için hazır hale getirilecektir. Söz konusu alanların öncelikle yurt içinde 
üretim yapacak ve/veya yerli malı kullanacak olan firmalara tahsis edilerek hem yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin arttırılması hem de bahse konu üretim tesislerinde kullanılan 
aksam/aksamların yerli imkânlarla üretilmesi hedeflenmektedir.
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Madde 15- Maddeyle, önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisans döneminde herhangi bir şekilde 
pay devri yapamayacağı hususu düzenlenmiştir. Ancak bu durum uygulamada birtakım sıkıntıların 
oluşmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda halka açık olma durumu ve pay devirlerinin kontrol 
edilememesi, uluslararası anlaşmalar kapsamında kurulması öngörülen üretim tesisleri için verilen 
önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu 
kapsamında öngörülen rüçhan hakkının kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan pay devirleri gibi 
hususlar bu sıkıntılara örnek olarak gösterilebilir. Düzenleme ile, örneklenen hususlar gibi uygulamada 
sıkıntı oluşturan durumların Kurul tarafından pay devri istisnası olarak belirlenebilmesine imkân 
verilmesi amaçlanmaktadır.

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi 
Hakkında Yönetmelik ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman 
Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği kapsamında Hazineye ait ve Orman 
ve Su İşleri Bakanlığına tahsisli arazilerin yatırımcılara kullanım hakkı veya irtifak hakkı ile devri 
esnasında istenen belgeler arasında elektrik üretim lisansının olması ancak 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 6 ncı maddesi ile elektrik üretim lisansı alınması için üretim tesisinin kurulacağı sahanın 
mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi şartının olması uygulamada sorunlara yol açmaktadır, 
bu sebeple maddenin onuncu fıkrasında düzenleme yapılmıştır. Ayrıca madde ile milletlerarası anlaşma 
hükümleri uyarınca yapılması öngörülen üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım 
hakkının elde edildiğine ilişkin belgelerin üretim lisansı alınmasından sonra Kurul tarafından belirlenen 
süre içerisinde Kuruma sunulması ve böylece ortaya çıkması muhtemel zararların önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 16- Maddeyle, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle başvurularda, tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl 
içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümü bulunmasının zorunlu 
olduğu belirtilmektedir. Değişiklikle ölçümlerin geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmaktadır. 
Son üç yıl içinde değil son beş yıl içinde yapılmış olan belirli süreli ölçümler kabul edilecektir. Ayrıca, 
ölçüm noktalarının mutlaka santral sahasında bulunma şartı kaldırılmakta, sahayı temsil etme şartı 
getirilmektedir. Ölçümlerin sahayı temsiliyeti ve süresi, hangi kaynak için ölçüm isteneceği çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenecektir. Ölçümlerin sahayı temsil edip etmediğinin belirlenmesi, verilerin elde 
edilmesi, güvenilirliğinin sağlanması ve daha sağlıklı değerlendirilmesi lisanslama sürecinin daha etkin, 
verimli ve kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak olup önlisans başvurularında istenen ölçümlerden 
kaynaklanan zamansal ve maddi kayıpların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut (ç) bendi hükmüne göre aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak 
için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme 
bağlanacak olanları belirlemek için birim megavat başına en yüksek katkı payı esasına göre yarışma 
yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan yarışmalarda çok yüksek katkı payları taahhüt 
edilmiş olup bu durum projelerin fizibilitelerini olumsuz etkilemekte hatta projeleri yapılamaz hale 
getirmektedir. Ayrıca katkı payı ödemelerinin elektrik tüketim fiyatlarına bir yansıması olmamaktadır. 
Aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla rüzgâr veya güneş 
enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvurularının YEK Destekleme 
Mekanizması fiyatları üzerinden teklif edilecek olan en düşük fiyata göre değerlendirilmesi yatırımların 
önünü açacaktır. Yatırımcılar fizibilite çalışmaları, projelerinin teknik ve finansal analiz çalışmaları 
kapsamında teklif edecekleri fiyatı hesaplayabileceklerdir. Ayrıca bu yöntem ile YEK Destekleme 
Mekanizması fiyatlarındaki düşüş tüketiciye yansımış olacaktır.
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Madde 17- Maddeyle, milli güvenliği ilgilendiren kurum ve kuruluşların mülkiyetinde olup bu 
kurum ve kuruluşların tesislerine elektrik enerjisi sağlayan hat ve tesislerin bakım ve onarımının nasıl 
yapılacağına dair düzenleme yapılmaktadır.

Madde 18- Maddeyle, lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin uygulamaların daha sağlıklı bir 
şekilde yürütülebilmesini teminen düzenleme yapılmaktadır.

Madde 19- Elektrik, üretimden tüketime doğru akışında üretim, iletim, dağıtım, sistem işletim, 
piyasa işletim, ithalat, ihracat, satış gibi piyasa faaliyetleri sonucu tüketicilere ulaşmaktadır. Her bir 
faaliyet kapsamında niteliğine göre değişik maliyetler ortaya çıkmaktadır. Tüketiciye sunulan her 
türlü mal ve hizmette olduğu gibi elektrik için de oluşan tüm maliyetlerin tüketiciye yansıtılması 
gerekmektedir. Aksi durumda, söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi imkânsız hale gelecektir. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu kayıp- kaçak bedelini, sayaç okuma bedelini, perakende satış hizmet 
bedelini, iletim sistemi kullanım bedelini ve dağıtım bedelini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 
4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği 
yetki çerçevesinde belirlemektedir. Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri Kurum tarafından 
belirlenen söz konusu bedelleri tüketicilerden tahsil etmektedir. Mevzuat gereği uygulama bu şekilde 
olmakla birlikte, Kanuna eklenen hükümler ile konunun hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde 
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında fiyatların taraflarca 
serbestçe belirlenmesi esastır. Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve düzenlemeye 
tabi tarifeler yoluyla satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren tarifeler 
ve maliyetlerin yansıtılması kapsamında Kurul tarafından düzenlemeler yapılır ve/veya onaylanır. 
Düzenleyici işlemler kapsamında onaylanan bedeller doğrudan kullanıcı ve son tüketicilerden yahut 
sayılan ilgililere yansıtılmak üzere tedarikçilerinden tahsil edilir. Elektriğin üretimden tüketime 
doğru akışında üretim, iletim ve dağıtım aşamalarında teknik kayıplar oluşmaktadır. Kayıp-kaçak 
miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji 
miktarı arasındaki farkı göstermektedir. 4628 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 3/3/2001 tarihinden 
itibaren her bir abone grubuna uygulanan kayıp-kaçak bedeli hesaplama yöntemi EPDK’nın görev ve 
yetkisi çerçevesinde belirlenmiştir. Elektrik enerjisi, EPDK tarafından çerçevesi belirlenen bir tarife 
metodolojisi ile fiyatlandırılmaktadır. Bu fiyatlandırma, elektriğin üretiminden tüketimine kadar oluşan 
maliyetlerin bir nevi birleştirilmesidir. Elektriğin üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaştırılmasına 
kadar oluşan bütün maliyet kalemleri tarifeye yansıtılmak zorundadır. Bahse konu bu maliyet kalemleri 
vergi, resim, harç veya benzer mali yükümlülük olmayıp, elektrik enerjisinin maliyetinin ve söz 
konusu elektrik enerjisinin tüketicilere ulaştırılabilmesi için katlanılan yatırım maliyetleri ve işletme 
giderlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle dağıtım faaliyetinin yürütülmesi aşamasında kaçınılmaz olarak 
oluşan kayıp-kaçak maliyeti ve diğer maliyet unsurlarının da tarifelerde dikkate alınması ve tüketiciye 
yansıtılması gerekmektedir. Ancak kayıp-kaçak maliyetlerinin yansıtılmasında şirketler için EPDK 
tarafından belirlenmiş olan hedef kayıp kaçak oranları dikkate alınır. Bu suretle dağıtım şirketlerinin 
belirlenen hedef kayıp-kaçak oranlarına ulaşabilmesi amacıyla, planlanan yatırımları yapması ve kaçak 
kullanım ile etkin bir şekilde mücadele etmesi gerekmektedir. Teknik ve teknik olmayan kayıpların 
azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, hedef kayıp-kaçak oranı ile gerçekleşen kayıp-kaçak oranı 
arasındaki fark, dağıtım şirketinin kazancı veya zararı olmalıdır.
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Madde 20- Maddeyle, EÜAŞ ile bağlı ortaklıklarına ait varlıkların veya bu bağlı ortaklıkların 
hisselerinin, yenilenebilir enerji kaynaklan ile yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması ve 
kurulacak tesislerde üretilecek elektrik enerjisinin EÜAŞ veya TETAŞ tarafından satın alınmasında 
geçerli olacak fiyatın belirlenmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesi 
sürecine ilişkin yapılacak iş ve işlemlere, gerçekleştirilecek ihaleye ve ihale sonucunda imzalanacak devir 
ve Elektrik Satış Anlaşmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 21- Maddeyle, kamulaştırma bedellerinin yanı sıra diğer giderlerin de ödenebilmesi 
amacıyla söz konusu düzenleme yapılarak tereddütler giderilmektedir.

Madde 22- TETAŞ’ın taraf olduğu Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri santrallarına 
ilişkin sözleşmelerin süreleri peyderpey dolmakta olup, maddeyle, TETAŞ’ın 6446 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirebilmesini teminen elektrik enerjisi alım ihaleleri 
yapabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yerli kömür yakıtlı elektrik üretim tesislerinin teşvik 
edilmesi amacıyla TETAŞ’ın söz konusu elektrik alımının öncelikle bu tesislerden yapması hususu da 
düzenlenmiştir.

Madde 23- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesi Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. Maddeyle, özelleştirme işlemleri için önemli bir risk unsuru olan bu hukuki 
boşluğun doldurulması amacıyla geçiş sürecine ilişkin düzenlenme yapılmaktadır.

Madde 24- Geçici 19 uncu maddeyle, yeni düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut 
düzenlemelerin Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme 
bağlanmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıp-kaçak bedelini, sayaç okuma bedelini, perakende satış 
hizmet bedelini, iletim bedelini ve dağıtım bedelini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4628 
sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetki 
çerçevesinde belirlemektedir. Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri Kurum tarafından belirlenen 
söz konusu bedelleri tüketicilerden tahsil etmektedir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan tarifeleri 
uygulamakla yükümlüdür.” hükmü ve dördüncü fıkrasında yer alan “Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve 
şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” hükümleri gereğince Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan fonsuz tarife tabloları içerisinde yer alan bedellerin dağıtım 
ve görevli tedarik şirketlerince tüketicilerden tahsili ve söz konusu bedellerin tüketiciler tarafından 
ödenmesi yasal birer zorunluluktur. Mevzuat gereği uygulama bu şekilde olmakla birlikte Kurul 
tarafından belirlenen mezkûr bedelleri aynen uygulayan dağıtım ve görevli tedarik şirketleri aleyhine 
adli yargıda açılmış davalarda söz konusu bedellerin iadesi kararları verilebilmektedir. Kurul kararı 
ile onaylanan tarifeler ve maliyet kalemlerini belirleyen düzenleyici işlemler iptal olununcaya ve/veya 
geri alınıncaya kadar Kurul kararlarının bağlayıcılığı uyarınca kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince 
yükümlülükler kapsamında tarifeler ve tüm maliyet kalemleri yansıtılmak zorundadır. Tesis edilen 
eylem ve işlemlerin sayısal nitelikleri ve mali boyutları göz önünde bulundurularak dinamik elektrik 
piyasasının sekteye uğramaması ve yargının gereksiz iş yüküne boğulmaması amacıyla düzenleme 
yapılması gerekli olmuştur.

Madde 25- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında verilen yeraltı kömür ocaklarının işletilmesi 
esnasında, bizzat kömür tabakalarının içerisinde bulunan metan gazının patlayıcı ve yanıcı etkilerini 
bertaraf etmek, işletmelerdeki can ve mal kaybının önüne geçmek, iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmek 
üzere kömürün üretilmesi esnasında ortaya çıkan metan gazının drenajı zorunluluk arz etmektedir. 
Maddeyle, metan gazının yeryüzünden ve kömür ocağının içerisinden güvenli bir şekilde dışarıya alınarak 
üretilmesi, üretilecek bu gazın da “doğalgaz” olarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Madde 26- Yürürlük maddesidir.

Madde 27- Yürütme maddesidir.
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 T.C.
 Başbakanlık
 Kanunlar ve Kararlar
 Genel Müdürlüğü 18/4/2016
 Sayı: 31853594-101-30-1548
 Konu: Yenileme

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci 

maddesi uyarınca hükümsüz sayılan 1/1014 Esas Numaralı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın yenilenmesi Bakanlar Kurulu’nca 
uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.
  Ahmet Davutoğlu
  Başbakan

 T.C.
 Başbakanlık
 Kanunlar ve Kararlar
 Genel Müdürlüğü 28/1/2015
 Sayı: 31853594-101-1097-323

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 

Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
  Ahmet Davutoğlu
  Başbakan

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/715)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TALİ
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Çevre Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Milletlerarası andlaşma hükümleri gereğince kurulma aşamasında olan nükleer güç santralleri 

ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan hususlar 
ilgili kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenmektedir.
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Nükleer santral projelerine yeni başlayan ülkemizde söz konusu projelerin etkin yürütülmesinde; 
nükleer enerji ile ilgili tüm alanlarda ulusal politikanın belirlenmesi ile insan kaynakları, eğitim ve 
yerli sanayinin nükleer santral projelerine katılımı gibi konularda uzun vadeli planların hazırlanması 
ve bu doğrultuda gerekli altyapının hazırlanması, kamu kurumları ile bürokratik iş ve işlemlerin ivedi 
olarak neticelendirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana hizmet birimi olan “Nükleer 
Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı”, “Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü” olarak yeniden 
yapılandırılmakta ve görevleri belirlenmektedir.

Bununla birlikte, elektriğin üretimden tüketime doğru akışında üretim, iletim, dağıtım, sistem 
işletim, piyasa işletim, ithalat, ihracat, satış gibi piyasa faaliyetleri sonucu tüketicilere ulaşması, her 
bir faaliyet kapsamında niteliğine göre değişik maliyetler ortaya çıkması, tüketiciye sunulan her türlü 
mal ve hizmette olduğu gibi elektrik için de oluşan tüm maliyetlerin tüketiciye yansıtılması gerekliliği 
karşısında; maliyet kalemleri olarak kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet 
bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli ve dağıtım bedeli tek tek sayılmakta, mevzuat gereği ve uygulamada 
tüketiciden alınan bu bedellere ilişkin eklenen hükümler ile konunun hiçbir tereddüte mahal vermeyecek 
şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Tasarı ile ayrıca, 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine 
Dair Kanun kapsamında yapılan ve milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde uygulamaya 
alınan petrolün boru hattı ile taşınmasına ilişkin yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer 
vergisinden istisna tutulmakta, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından ödenmesi gereken kamulaştırma bedelleri ile 
birlikte diğer giderlerin de ödenebilmesine imkân sağlanmakta ve dağıtım şirketleri tarafından 2006 
ila 2010 uygulama döneminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından izin alınmadan yapılan 
yatırımlara ilişkin Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankasından alınan kredilerle yapılan yatırımlarla 
sınırlı olmak üzere ilgili yatırımların tarife hesaplamalarında dikkate alınması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yer alan 
kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin sınırlayıcı hükümlere 
istisnalar getirilmiştir. Buna göre; askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri veya ülke güvenliği 
ile doğrudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerde (konut ve 
sosyal tesisler hariç olmak üzere) Kıyı Kanununun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla 
kazanılan arazilere ilişkin sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacaktır. Madde ile ayrıca, 27 nci maddede 
sayılan yurt içinde yapılacak kamu ve özel sektöre ait hayati öneme haiz tesislerden rafineri, petrokimya 
tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası andlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülenler hakkında 
milletlerarası yükümlülüklerimizi zamanında ve tam olarak yerine getirmek amacıyla Kıyı Kanunu 
hükümlerine istisna sağlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile, 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında 
yapılan ve milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde uygulamaya alınan petrolün boru hattı ile 
taşınmasına ilişkin yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna edilmesi 
ve bu kapsamda mal tesliminde bulunan veya hizmeti gerçekleştirenler üzerinde katma değer vergisi 
yükünün bırakılmaması amaçlanmakta olup, yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesine 
imkân tanınmaktadır.
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Madde 3- Madde ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana hizmet birimlerinin sayıldığı 
3154 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmakta ve Bakanlığın nükleer enerji alanındaki 
kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ulusal nükleer enerji politikasının daha etkin yürütülmesi 
amacı ile “Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı”, “Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü” 
olarak yeniden yapılandırılmaktadır.

Madde 4- Madde ile, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğünün görevleri düzenlenmektedir. Değişiklikle, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının nükleer enerji alanındaki kurumsal kapasitesinin artırılması, nükleer 
teknolojinin edinilmesi ve nükleer enerji projelerinin daha etkin olarak yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Madde ile, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığının Nükleer Enerji Genel 
Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılması nedeniyle ihtiyaç duyulan kadro iptal ve ihdas işlemleri 
yapılmaktadır.

Madde 6- Madde ile, 3154 sayılı Kanuna geçici 15 inci madde eklenmiştir. Eklenen bu geçici 
madde ile, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı 
kadrosunda bulunan personelin, ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanması öngörülmektedir. 
Madde ile ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ihdas edilmiş olup Nükleer Enerji Proje 
Uygulama Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiş olan kadrolar, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü adına 
tahsis edilmiş sayılmakta ve; bu kadrolarda görev yapan personelin anılan Genel Müdürlüğe tahsis 
edilmiş sayılan kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın 
atanmaları öngörülmektedir.

Madde 7- Madde ile, 3154 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 
aynı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” bölümünde yer alan “6. Nükleer Enerji 
Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı” ibaresinin “6. Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü” şeklinde 
değiştirilmesi öngörülmektedir.

Madde 8- Madde ile, 6446 sayılı Kanunda yer alan ancak tanımı bulunmayan teknik ve teknik 
olmayan kayıp ve dağıtım şebekesi ibareleri tanımlanmaktadır.

Madde 9- 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının 
İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman 
Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği kapsamında Hâzineye ait ve Orman 
ve Su İşleri Bakanlığına tahsisli arazilerin yatırımcılara kullanım hakkı veya irtifak hakkı ile devri 
esnasında istenen belgeler arasında elektrik üretim lisansının olması ancak 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 6 ncı maddesi ile elektrik üretim lisansı alınması için üretim tesisinin kurulacağı sahanın 
mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi şartının olması uygulamada sorunlara yol açmaktadır.

Madde ile, milletlerarası anlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülen üretim tesisinin 
kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belgelerin üretim lisansı 
alınmasından sonra Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde Kuruma sunulması ve böylece ortaya 
çıkması muhtemel zararların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca 6446 sayılı Kanunun amacının elektrik arz güvenliğinin sağlanması da olduğu dikkate 
alındığında yatırıma hazırlık olarak nitelendirilebilecek olan yol, su, elektrik, liman ve benzeri tesis 
dışındaki iş ve işlemlerin inşasına başlanması zaruret arz etmektedir. Bu sebeple diğer mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla tesis ile doğrudan ilgili olmayan yapıların 
inşasına lisans alınmadan önce başlanabilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 10- Elektrik, üretimden tüketime doğru akışında üretim, iletim, dağıtım, sistem işletim, 
piyasa işletim, ithalat, ihracat, satış gibi piyasa faaliyetleri sonucu tüketicilere ulaşmaktadır. Her bir 
faaliyet kapsamında niteliğine göre değişik maliyetler ortaya çıkmaktadır. Tüketiciye sunulan her 
türlü mal ve hizmette olduğu gibi elektrik için de oluşan tüm maliyetlerin tüketiciye yansıtılması 
gerekmektedir. Aksi durumda, söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi imkânsız hale gelecektir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıp-kaçak bedelini, sayaç okuma bedelini, perakende satış 
hizmet bedelini, iletim sistemi kullanım bedelini ve dağıtım bedelini 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun verdiği yetki çerçevesinde belirlemektedir. Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri 
Kurum tarafından belirlenen söz konusu bedelleri tüketicilerden tahsil etmektedir. Mevzuat gereği 
uygulama bu şekilde olmakla birlikte, Kanuna eklenen hükümler ile konunun hiçbir tereddütte mahal 
bırakmayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında fiyatların taraflarca serbestçe belirlenmesi 
esastır. Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla 
satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren tarifeler ve maliyetlerin yansıtılması 
kapsamında Kurul tarafından düzenlemeler yapılır ve/veya onaylanır. Düzenleyici işlemler kapsamında 
onaylanan bedeller doğrudan kullanıcı ve son tüketicilerden yahut sayılan ilgililere yansıtılmak üzere 
tedarikçilerinden tahsil edilir.

Elektriğin üretimden tüketime doğru akışında üretim, iletim ve dağıtım aşamalarında teknik 
kayıplar oluşmaktadır. Kayıp-kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde 
tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir.

4628 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 3/3/2001 tarihinden itibaren her bir abone grubuna 
uygulanan kayıp-kaçak bedeli hesaplama yöntemi EPDK’nın görev ve yetkisi çerçevesinde belirlenmiştir. 
Elektrik enerjisi, EPDK tarafından çerçevesi belirlenen bir tarife metodolojisi ile fiyatlandırılmaktadır. 
Bu fiyatlandırma, elektriğin üretiminden tüketimine kadar oluşan maliyetlerin bir nevi birleştirilmesidir. 
Elektriğin üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar oluşan bütün maliyet kalemleri tarifeye 
yansıtılmak zorundadır. Bahse konu bu maliyet kalemleri vergi, resim, harç veya benzer mali yükümlülük 
olmayıp, elektrik enerjisinin maliyetinin ve söz konusu elektrik enerjisinin tüketicilere ulaştırılabilmesi 
için katlanılan yatırım maliyetleri ve işletme giderlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle dağıtım faaliyetinin 
yürütülmesi aşamasında kaçınılmaz olarak oluşan kayıp-kaçak maliyeti ve diğer maliyet unsurlarının da 
tarifelerde dikkate alınması ve tüketiciye yansıtılması gerekmektedir. Ancak kayıp-kaçak maliyetlerinin 
yansıtılmasında şirketler için EPDK tarafından belirlenmiş olan hedef kayıp kaçak oranları dikkate alınır. 
Bu suretle dağıtım şirketlerinin belirlenen hedef kayıp-kaçak oranlarına ulaşabilmesi amacıyla, planlanan 
yatırımları yapması ve kaçak kullanım ile etkin bir şekilde mücadele etmesi gerekmektedir. Teknik ve 
teknik olmayan kayıpların azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, hedef kayıp-kaçak oranı ile gerçekleşen 
kayıp-kaçak oranı arasındaki fark, dağıtım şirketinin kazancı veya zararı olmalıdır.

Modern hukuk sistemlerinde düzenleyici işlemlerin geniş anlamda kanuniliği ilkesi geçerlidir. 
Düzenleyici işlemler yürürlükte iken, düzenleyici işlemleri uygulamakla yükümlü bulunan kamu 
ve özel hukuk tüzel kişileri aleyhine yargı organları ve tüketici hakem heyetleri ile ilgili kurum ve 
kuruluşlara çok sayıda müracaatlarda bulunulmakta ve elektrik piyasasında faaliyet gösteren kurum 
ve kuruluşlar ile yargı organları gereksiz iş yükü altında kalmaktadır. Bu amaçla madde ile, ürün veya 
hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile 
mahkemelerin yetkisi, ürün veya hizmet bedellerinin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun 
denetimi ile sınırlı tutulmaktadır.
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Madde 11- Madde ile, kamulaştırma bedellerinin yanı sıra diğer giderlerin de ödenebilmesi 
amacıyla düzenleme yapılarak tereddütler giderilmektedir.

Madde 12- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun geçici 8 inci maddesi Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. Madde ile, özelleştirme işlemleri için önemli bir risk unsuru olan bu hukuki 
boşluğun doldurulması amacıyla geçiş sürecine ilişkin düzenlenme yapılmaktadır.

Madde 13- Madde ile, 6446 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmektedir.

Geçici 18 inci madde ile, yeni düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıp-kaçak bedelini, sayaç okuma bedelini, perakende satış 
hizmet bedelini, iletim bedelini ve dağıtım bedelini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4628 
sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetki 
çerçevesinde belirlemektedir. Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri Kurum tarafından belirlenen 
söz konusu bedelleri tüketicilerden tahsil etmektedir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan tarifeleri 
uygulamakla yükümlüdür.” hükmü ve dördüncü fıkrasında yer alan “Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve 
şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” hükümleri gereğince Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan fonsuz tarife tabloları içerisinde yer alan bedellerin dağıtım 
ve görevli tedarik şirketlerince tüketicilerden tahsili ve söz konusu bedellerin tüketiciler tarafından 
ödenmesi yasal birer zorunluluktur. Mevzuat gereği uygulama bu şekilde olmakla birlikte Kurul 
tarafından belirlenen mezkûr bedelleri aynen uygulayan dağıtım ve görevli tedarik şirketleri aleyhine 
adli yargıda açılmış davalarda söz konusu bedellerin iadesi kararları verilebilmektedir.

Kurul kararı ile onaylanan tarifeler ve maliyet kalemlerini belirleyen düzenleyici işlemler iptal 
olununcaya ve/veya geri alınıncaya kadar Kurul kararlarının bağlayıcılığı uyarınca kamu ve özel hukuk 
tüzel kişilerince yükümlülükler kapsamında tarifeler ve tüm maliyet kalemleri yansıtılmak zorundadır. 
Tesis edilen eylem ve işlemlerin sayısal nitelikleri ve mali boyutları gözönünde bulundurularak dinamik 
elektrik piyasasının sekteye uğramaması ve yargının gereksiz iş yüküne boğulmaması amacıyla 
düzenleme yapılması gerekli olmuştur.

Bu çerçevede geçici 19 uncu madde ile, 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesini değiştiren 
hükümlerin söz konusu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce tüketici hakem heyetlerine yapılan 
müracaatlar, başlatılan icra takipleri ve adli yargıda açılmış davalara da uygulanması amaçlanmaktadır. 
Zira, 17 nci maddeyi değiştiren hükümler ile tüketicilere yeni bir yükümlülük getirilmemekte, hali 
hazırdaki uygulama değiştirilmemektedir. Sadece, mahkemeler tarafından mevzuata rağmen verilen ve 
elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetini sürdürülemez hale getirebilecek olan kararların verilmeye 
devam edilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

2013 yılında 21 dağıtım şirketinin hedef kayıp-kaçak oranları baz alınarak hesaplanan kayıp-kaçak 
enerjiye konu gelir ihtiyacı yaklaşık olarak 5,85 milyar TL’dir. Yine bu 21 dağıtım şirketinin dağıtım 
gelir tavanı toplamları ise yaklaşık olarak 3,5 milyar TL’dir. Diğer bir ifadeyle 21 dağıtım şirketinin 
2013 yılı boyunca her şey dâhil dağıtım hizmeti karşılığında toplayabilecekleri toplam tutar 3,5 
milyar TL’dir. Bu tutardan bütün işletme giderlerinin karşılanması ve ayrıca sistem için gerekli onaylı 
yatırımların yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartlar altında 5,85 milyar TL’lik kayıp-kaçağa 
konu enerji maliyetinin dağıtım şirketlerine yüklenmesinin bu şirketlerin tamamının sürdürülemez hale 
gelmesi ve pek çoğunun iflas etmesi anlamına geleceği açıktır. 2006 ila 2014 yılları arasında sayaç 
okuma bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dışında sadece teknik 
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ve teknik olmayan kayıp bedeline ilişkin tüketicilerden yaklaşık 33 milyar TL tahsil edilmiş olup faiz 
ve vekâlet ücretleri de eklendiğinde bu meblağın birkaç katına çıkması kaçınılmazdır. Söz konusu 
meblağa dağıtım, iletim, perakende satış ve sayaç okuma bedelleri de eklendiğinde toplam meblağın 
iadesi fiili olarak mümkün değildir.

Ayrıca madde ile, söz konusu bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına 
istinaden dağıtım şirketleri ya da tedarikçiler tarafından yapılan iadelerin ve mahkeme kararında 
yer alan giderlerin dağıtım tarifeleri yoluyla karşılanması öngörülmüştür. Uygulamada söz konusu 
bedeller dağıtım tarifeleri ve perakende satış tarifeleri kapsamında belirlenmekte, tüketicilere enerji 
satışı yapan tedarikçi tarafından tüketiciden tahsil edilerek dağıtım şirketlerine ödenmektedir. Yapılan 
düzenleme ile görevli tedarik şirketleri hariç diğer tedarikçiler için tarife yapılmadığından, tedarikçiler 
tarafından tüketicilere ödenen bedellerin ve mahkeme masraflarının tekrar bir dava sürecine; gerek 
kalmaksızın dağıtım şirketlerine rücu edilerek dağıtım şirketlerinden tahsil edilmesi ve dağıtım 
şirketlerinin hem kendisinin katlandığı iade ve mahkeme giderlerini hem de tedarikçiler tarafından rücu 
edilmesi sonucu ödediği iade ve mahkeme masrafları kapsamındaki giderleri dağıtım tarifeleri yoluyla 
geri alması sağlanmaktadır. Aksi durumda, maliyet esaslı olarak mevzuatla belirlenen bu bedellerin 
iadesi kapsamında oluşan giderler dağıtım şirketlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokacaktır. Bu 
şekilde tarifeye yansıyacak meblağın asgari düzeyde tutulabilmesi için bu düzenleme ile getirilen 
düzenlemelerin devam etmekte olan icra takibi, dava ve başvurularda da uygulanması öngörülmektedir.

Geçici 20 nci madde ile, dağıtım şirketlerince 2006 ila 2010 uygulama döneminde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmış yatırım tutarının üzerinde yapılan yatırım harcamalarının 
herhangi bir güncelleme yapılmaksızın 1/1/2016 tarihinde başlayacak uygulama dönemi tarife 
hesaplamalarında dikkate alınması öngörülmüştür. Dağıtım şirketleri 2006 ila 2010 uygulama 
döneminde Kurul taralından onaylanan tutarın üzerinde yatırım harcaması yapmış olup, fazla yapılan 
yatırımlarla ilgili önceden izin alınmadığından bu harcamalar tarife hesaplamalarında dikkate 
alınmamıştır. Bu yatırımlar içerisinde Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankasından kredi alınmak 
suretiyle yapılan yatırımlar da bulunmakta olup, söz konusu yatırımların finansmanında kullanılan bu 
krediler beş yıl geri ödemesiz kredilerdir. Bu kredilerle ilgili geri ödemelerin önümüzdeki dönemde 
yapılacak olması ve bu yatırımların tarifeden ödenmemesi durumunda şirketlerin mali sürdürülebilirlik 
açısından sorun yaşayabilecek olması sebebiyle, ilgili yatırımların tarife hesaplamalarında dikkate 
alınmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 14- Yürürlük maddesidir.

Madde 15- Yürütme maddesidir.
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/715)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 27/A- Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğrudan 
ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerde (konut ve sosyal 
tesisler hariç) ve özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde 27 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan 
tesislerden rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası andlaşma hükümleri uyarınca 
yapılması öngörülen tesisler hakkında 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun kıyılar, sahil 
şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair hükümler 
dahil olmak üzere sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 34- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak 
yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair 
Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde transit petrol boru hattı 
projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan tüm 
teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi 
işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci 
madde hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 3- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“f) Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü,”

MADDE 4- 3154 sayılı Kanunun 10/D maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü

MADDE 10/D- Nükleer Enerji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)  Nükleer enerji projelerinin yürütülmesinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Nükleer enerji ile ilgili konularda ulusal politikayı belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, 
diğer kuruluşların bu kapsamda kendi görev alanlarıyla ilgili olarak yürütmekte oldukları çalışmaları 
izlemek, değerlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gerekli mevzuat taslaklarını hazırlamak,

d) Ulusal nükleer enerji politikasına uygun olarak insan kaynakları planlaması yapmak ve insan 
kaynaklarını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak,



‒ 19 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 312)

e) Nükleer enerji projelerinde azami yerli katkıyı ve teknoloji transferini sağlamak ve teknik 
kapasiteyi geliştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

f) Ülkemizin nükleer teknolojiden yararlanmasını mümkün kılmak amacıyla gerektiğinde 
araştırma ve geliştirme kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları 
ile üniversitelerin bu kapsamda yapılacak araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmalarını Bakanlar 
Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde desteklemek,

g)  Nükleer enerji projelerine ilişkin insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda 
gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmaları 
yapmak veya yaptırmak,

h)  Nükleer enerji ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya 
yaptırmak,

ı) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırmacılarla 
her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen 
çalışmalara katılmak,

j) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi 
bilimsel toplantılar yapmak veya yaptırmak,

k) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.”
Bakanlık bütçesinden birinci fıkranın (f) bendine göre, yükseköğretim kurumlarına araştırma ve 

geliştirme projeleri karşılığı aktarılan tutarlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 28 inci maddesinde 
yer alan hükümlere göre kullanılır.”

MADDE 5- 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 6- 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Nükleer Enerji Proje Uygulama 

Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan personelin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve ekli 
(3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış 
sayılır. Bu fıkra uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrosu, herhangi bir sebeple boşalması 
halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ihdas edilmiş 
olup Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiş olan kadrolar, Nükleer Enerji 
Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiş sayılır ve bu kadrolarda görev yapan personel anılan Genel 
Müdürlüğe tahsis edilmiş sayılan kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme 
gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

MADDE 7- 3154 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” bölümünde 
yer alan “6. Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı” ibaresi “6. Nükleer Enerji Genel 
Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
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“şş) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde 
tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen; teknik 
kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kaybı,

tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen 
bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,”

MADDE 9- 6446 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Milletlerarası anlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülen üretim tesisleri için alınacak 
yapı ruhsatı ve diğer mevzuattan kaynaklanan inşaata ilişkin izin, onay, lisans, ruhsat ve benzeri 
belgeler ile üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin 
belgeler üretim lisansı verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde 
Kuruma sunulur. Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde istenen belgelerin mücbir sebepler veya 
lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında Kuruma sunulmaması halinde üretim lisansı 
iptal edilir. Bu üretim tesislerinde, diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
kaydıyla üretim lisansı alınmadan önce üretim tesisi ile doğrudan ilgili olmayan yapıların inşasına 
başlanabilir.”

MADDE 10- 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 
altıncı fıkrasının (a), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler, ilgili 
tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet 
ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, mevzuat 
çerçevesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi hâlinde 
resen revize ederek onaylar. İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan tarifeleri uygulamakla 
yükümlüdür.”

“(3) Onaylanan tarifeler içinde, söz konusu tüzel kişinin tarife konusu faaliyetine ilişkin tüm 
maliyet ve hizmet bedelleri dışında piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer 
alamaz. İletim ek ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur.

(4) İlgili faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içeren Kurul onaylı tarifelerin hüküm 
ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinin 
tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birisini yapmaması hâlinde, söz konusu hizmetin 
durdurulabilmesini de içeren usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Kurul 
tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları belirlenebilir. Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, 
doğrudan nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden 
lisans sahibi tüzel kişilere yansıtılır.”

“a) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek olan bir dağıtım 
sistemine bağlantı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları, hükümleri 
ve şartları içerir. Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; bağlantı yapan kişinin 
iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan 
masraflar ile sınırlıdır. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme 
ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz.”

“ç) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri, elektrik 
enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar 
arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. 
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Dağıtım tarifeleri; dağıtım sistemi işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-
bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi dağıtım faaliyetinin 
yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur. Dağıtım 
şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlar bu 
kayıpları düşürmeyi teşvik edecek şekilde Kurul tarafından belirlenir. Kurulca belirlenen hedef oranlarını 
geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer 
alır ve tüketicilere yansıtılır. Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve 
değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin usul ve 
esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

d) Perakende satış tarifeleri: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için, eşit 
taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Serbest 
tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifeleri, görevli tedarik 
şirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Tedarik lisansı sahibi şirketin 
lisansında, elektrik enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin veya fiyat aralıklarının 
uygulanmasına ilişkin yükümlülükler yer alabilir ve buna ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılan 
yönetmelikte belirlenir. Perakende satış tarifeleri, aktif enerji maliyeti, faturalama ve müşteri hizmetleri 
maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki 
tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.”

“f) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, 
son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden 
temin etmeyen tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak tedarikçisinin 
makul kâr etmesine imkân verecek düzeyde, yürürlükteki perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyatları 
dikkate alınarak hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmaksızın; Kurulca sosyal ve ekonomik 
durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife 
yapılabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü kapsamında uygulanması öngörülen tarifeler tedarik 
lisansı sahiplerince ayrıca teklif edilir. Son kaynak tedarik tarifesi, aktif enerji maliyeti, faturalama ve 
müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti gibi son kaynak tedariği kapsamındaki tüm 
maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.”

“(10)  Altıncı fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde yer alan bedeller, Kurum tarafından belirlenen 
dağıtım tarifeleri, perakende satış tarifeleri ve son kaynak tedarik tarifeleri kapsamında ürün veya hizmet 
bedeli niteliğinde maliyet unsurlarıdır. Ürün veya hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan başvurularda 
ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, ürün veya hizmet bedellerinin, 
Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.”

MADDE 11- 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına “kamulaştırma bedelleri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer giderler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 6446 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile 

varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim 
şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak 
üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından 
gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. Bu süre zarfında ve 
önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve 
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kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de 
geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 13- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla öngörülen düzenlemeler yürürlüğe 

konuluncaya kadar, Kurul tarafından yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ ve Kurul kararlarının 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 19- (1) 17 nci maddenin altıncı fıkrasının (ç), (d) ve (f) bentlerinde yer alan 
bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına istinaden, dağıtım şirketleri ya da tedarikçi 
tarafından yapılan iadeler ve mahkeme kararında yer alan giderler dağıtım tarifeleri yoluyla karşılanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan her türlü ilamsız icra takibi, dava ve 
başvurular hakkında da bu Kanunla değiştirilen 17 nci madde hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 20- (1) Elektrik dağıtım şirketlerine 2006-2010 uygulama döneminde özel 
maliyetlere aktarılan yatırım harcamaları ile 2010 yılı sonu itibarıyla yapılmakta olan yatırımlar 
hesabında yer alan yatırım harcamaları toplamının, EPDK tarafından onaylanmış yatırım tutarının 
üzerinde olması durumunda; 2010 yılı sonu itibarıyla yapılmakta olan yatırımlar kapsamında yer alan 
ve Avrupa Yatırım Bankası ile Dünya Bankasından kredi alınmak suretiyle yapılan yatırım harcamaları; 
faiz, enflasyon ve benzeri herhangi bir güncelleme yapılmaksızın 1/1/2016 tarihinde başlayacak 
uygulama dönemi tarife hesaplamalarında dikkate alınır.”

MADDE 14- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 Ahmet Davutoğlu
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
 B. Arınç A. Babacan Y. Akdoğan
 Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
 N. Kurtulmuş B. Bozdağ A. İslam
 Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
 V. Bozkır F. Işık F. Çelik
 Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
 İ. Güllüce M. Çavuşoğlu N. Zeybekci
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
 T. Yıldız A. Ç. Kılıç M. M. Eker
  Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
 N. Canikli E. Ala C. Yılmaz
 Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı
 Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
 İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu
  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
  L. Elvan
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25. Dönem vermiş olduğum 17.09.2015 Tarih ve 22111 TBMM gelen evrak numaralı; Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimi 26. Dönem yeniliyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  18.11.2015
  Ahmet Kenan Tanrıkulu
  İzmir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çeşitli Adlar Altında Vatandaşlarımızın Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte 
olup, gereğini saygılarımızla arz ederiz.

  21.7.2015
 Oktay Vural Ahmet Kenan Tanrıkulu
 İzmir İzmir

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/28)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GEREKÇE
4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Gelirleri Kanunu’na 

ve 4/12/1984 Tarihli ve 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak evlerde ve iş 
yerlerinde kullanılan elektrik kullanım bedelleri üzerinden değişik kalemler adı altında haksız ücretler 
ve bedeller alınmaya yıllardır devam edilmektedir.

Sıra dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, perakende hizmet satış 
bedeli, kayıp kaçak bedeli ve iletim sistemleri bedeli, Enerji Fonu kesintisi, TRT payı adı altında 
toplanan bu haksız ve hukuksuz bedeller, vatandaşın elektrik faturalarını şişirirken, tüketicinin 
cüzdanından faturasına ilave daha çok para çıkmasına yol açmaktadır.

Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi ile tüketicilerin daha kaliteli ve daha ucuz hizmet 
alacağı öngörüsüne rağmen, uygulamada bunun etkilerinin görülmediği ve tüketiciye herhangi bir 
iyileşmenin yansımadığı görülmektedir. Diğer taraftan, özelleştirme ile kayıp ve kaçakların daha da 
azaltılacağı ifade edilmesine karşın, uygulamada bunun tam tersi olmakta, kayıp ve kaçağın faturası 
tükettiği elektriğin ücretini ödeyen dürüst vatandaşa fatura edilmektedir.
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“TRT Payı” adı altında elektrik kullanımı ile ilgisi olmayan haksız bir bedelin de biz tüketicilerden 
alınmaktadır. TRT’nin devlet televizyonu olmasından dolayı vatandaşı eğitici, kültür düzeyini yükseltici 
programlar yapma sorumluluğu nedeniyle bu kesintinin yapıldığı iddia edilen bu kesintiler, iktidarı 
öven, yayınlarında hakkaniyetli bir şekilde muhalefet partilerine yer vermeyen bir yayın politikası 
olarak milletimize geri dönmektedir.

Bu kanun teklifim ile biz tüketicilerden elektrik kullanım bedelinin aslı, elektrik tüketim vergisi 
ve Katma Değer Vergisi (KDV) dışında hiçbir suretle kesinti ve bedel adı altında ekstra bir ücret 
alınmaması öngörülmektedir.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET KENAN TANRIKULU’NUN TEKLİFİ (2/28)

ÇEŞİTLİ ADLAR ALTINDA VATANDAŞLARIMIZIN ELEKTRİK FATURALARINA 
YANSITILAN BEDELLERİN KALDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon (TRT) Kurumu Gelirleri 

Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak 
paylar” ibaresi ile 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve 
Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi 
tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve 
işletmelerin” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmış; 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4/12/1984 Tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 4’üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 14/3/2013 Tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Dağıtım şirketleri elektrik kullanım bedeli dışında tüketicilerden dağıtım bedeli, 
sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, perakende hizmet satış bedeli, kayıp kaçak bedeli, 
iletim sistemleri bedeli ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret tahsil edemezler.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
25. Döneme ait 8112, 8113, 8114, 8115, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 

8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8136, 8137, 8138, 8140, 8141, 8142, 8143, 
8145, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8641, 10836, 
10837, 10845, 10846, 10847, 10848, 10849, 10850, 10851, 10852, 10853, 10854, 10856, 10857, 
10858, 10859, 10860, 10862, 10863, 10864, 10865, 10866, 10867, 10868, 10869, 10870, 10871, 
10872, 10873, 10875, 10876, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10883, 10884, 10885, 
10886, 10888, 10889, 10890, 10892, 10893, 10895, 10896, 10898, 10899, 10900, 10901, 10902, 
10903, 10904, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915, 
10916, 10917, 10918, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926, 10927, 10938, 10939, 
10941, 21755, 21756, 21757, 21758, 21759, 21761, 21764, 21765, 21768, 21769, 21770, 21771, 
21772, 21773, 21774, 21776, 21777, 21778 evrak numaralı Kanun Tekliflerimi yeniliyorum.

Saygılarımla.
  M. Sezgin Tanrıkulu
  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
24. Dönemde TBMM Başkanlığına verilmiş bulunan 2/2612 Esas Numaralı Kanun Teklifimi 

yeniliyorum.
Saygılarımızla arz ederiz.

 Özgür Özel M. Sezgin Tanrıkulu
 Manisa İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 

ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.
  M. Sezgin Tanrıkulu
  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/75)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GEREKÇE
Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili etkinlikler kamu yararına dönük, toplumun ortak 

gereksinmesini karşılayan kamu hizmetlerindendir.
Ancak elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi sürecinde yürürlüğe konan yeni tarifelerle 

şirketlerin mutlak olarak kâr etmesi garantiye alınırken, tüketicilerin hakları yok sayılmış ve kamu 
tekeli özel tekele dönüştürülmüştür. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle vatandaşlarımız tamamen 
özel şirketlerin insafına bırakılmıştır.
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Özellikle haksız şekilde alınan kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinin yarattığı mağduriyet 
tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Resmi rakamlara göre 2011 yılında alınan kayıp/kaçak 
bedeli toplam 2,7 Milyar TL; 2012 yılında 3,5 Milyar TL, 2013’te 5 Milyar TL, olmuştur. Sayaç okuma 
bedeli adı altında ise abonelerden 2011 yılında toplam 129 Milyon TL, 2012 yılında 180 Milyon TL 
toplanmıştır.

Bu ücretler haksızdır. Anayasanın 73. Maddesinde belirtildiği üzere vergi, resim, harç gibi mali 
yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Oysa Elektrik Piyasası Kanunu’nda 
bu ücretlerin alınabileceğine dair açık bir hüküm kesinlikle yer almamaktadır. Dolayısıyla bu ücretler 
elektrik abonesi olan yurttaşlardan kanuni bir dayanağı olmadan, Anayasaya aykırı şekilde alınmaktadır.

Nitekim 2014 yılı Ekim ayında Yargıtay 3. Hukuk Dairesi faturalara “kayıp-kaçak bedeli ve sayaç 
okuma bedeli” adı altında yansıtılan ücretlerin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş, Aralık ayında 
ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tüketicilerden 
alınamayacağına ilişkin karar vermiştir.

Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştirildiği halde devlet tekeli mantığı sürdürülmektedir. Kayıpları 
azaltacak alt yapı yatırımlarını yapmak, kaçakla mücadele etmek özel şirketin sorumluluğunda iken 
bunların maliyetleri tüketicilere yüklenmektedir. Sayaç okumak ücretlendirmenin doğal bir gereği iken 
bu da vatandaşlardan alınmaktadır. Sonuç olarak, herhangi bir kanunda yer almadığı halde EPDK’nın 
bazı muğlak ifadelere dayanarak, yoksul halkımızın sömürülmesi pahasına şirketlere mutlak kâr 
sağlamaya yönelik bu uygulamalarının bir an önce ortadan kaldırılması ve halkımızdan bu şekilde 
alınan ücretlerin iade edilmesi gerekmektedir.

Bu ücretlerin haksız, kanunsuz ve Anayasaya aykırı olduğu Mahkeme Kararlarıyla sabit olduğuna 
göre, 30 milyon civarındaki elektrik abonesinin tek tek mahkemelere başvurarak Yargının yükünü 
artırmasına gerek yoktur. Zira özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun elektrik faturalarındaki 
kayıp-kaçak bedellerinin tüketicilerden alınamayacağına ilişkin kararının kesinleşmesinden sonra 
yaklaşık 2 milyon yeni davanın açılacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda Yargıtay’ın iş yükü 10 
kat artacaktır. Öncelikli görevi Anayasa’nın amir hükümlerini hayata geçirecek kanuni düzenlemeleri 
yapmak ve halkın sorunlarını çözmek olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin mahkemelerin tüketici 
lehine vermiş olduğu bu kararları genel bir kural haline getirmesi gerekir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda yer almadığı halde “Kaçak/Kayıp 

Bedeli” ve “Sayaç Okuma Bedeli” adları altında elektrik faturalarına yansıtılan ve abonelerden tahsil 
edilen bedellerin tüketicilerden alınmasını engellemek amacıyla 4628 sayılı kanunun “Tarifeler ve 
tüketicilerin desteklenmesi” kenar başlıklı 13’üncü maddesine bir hüküm eklenmektedir.

Madde 2- Madde ile tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında 1 Ocak 
2005 tarihinden itibaren tahsil edilen ücretlerin herhangi bir başvuru aranmaksızın iade edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu ücretlerin iadesinin ise abonelerin sonraki aylarda doğacak elektrik tüketimi 
borçlarından mahsuplaşma yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Aboneliği sona eren tüketicilere 
ise alacakları olan bu ücretler yasal faiziyle birlikte nakden ödenecektir. Bu ücretlerin tüketicilere 
mahsuplaşma yoluyla ve nakden iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından 45 gün içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU’NUN TEKLİFİ (2/75)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi adlar altında bu kanunda açık şekilde 
düzenlenmemiş hiçbir tarife nedeniyle ödeme talep edilemez.”

MADDE 2- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18 - Tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tahsil edilen ücretler, herhangi bir başvuru aranmaksızın ilgili dağıtım 
şirketi tarafından her abone için yasal faizleriyle birlikte ayrı ayrı hesaplanarak abonelere bildirilir. 
Abonelerin sonraki aylarda elektrik tüketiminden doğacak borçları hesaplanan bu ücretlerden mahsup 
edilir. Aboneliği sona eren tüketicilere ise alacakları olan bu ücretler yasal faizleriyle birlikte nakden 
ödenir. Bu mahsuplaşma ve nakden geri ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu tarafından 45 gün içerisinde hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi 

ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.

 Oktay Vural Erkan Akçay
 İzmir Manisa

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/242)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde elektrik tüketim faturalarını oluşturan kalemler tüketicilere hiçbir şekilde yükümlülüğü 

olmayan ekonomik yükler getirmektedir. Elektrik tüketim faturalarından tüketim tutarı, kayıp/kaçak 
bedeli (tüketim tutarı içerisinde saklı), dağıtım bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, perakende satış 
hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV kalemleri 
adı altında tahsilat yapılmaktadır.

Son dönemlerde elektrik tüketim faturalarında kayıp/kaçak bedeli uygulaması tartışılagelmektedir. 
Özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 21.05.2014 gün ve 2013/7- 2454 E. , 2014/679 K. sayılı 
kararı elektrik tüketim faturalarındaki kayıp/kaçak bedellerini gündeme taşımıştır. Yargıtay’ın söz 
konusu kararında elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp bedelinin kurallara uyan 
tüketicilerden tahsil edilmesinin hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmadığı belirtilmiştir.

Kayıp/kaçak bedeli abonelerin elektrik tüketimine dair bir uygulama değildir. Kayıp/kaçak bedeli 
elektrik enerjisinin iletimiyle ilgilidir. Elektrik enerjisi, abonelere iletilmek üzere santrallerden dağıtım 
sistemine girmektedir. Elektrik enerjisinin bir kısmının iletim hatlarındaki teknik problemler nedeniyle 
yolda kaybolması, bir kısmının da kaçak kullanılması nedeniyle santrallerden çıkan elektrik enerjisinin 
tamamı tüketicinin sayacından geçmemektedir. Santrallerden çıkan elektrik enerjisi miktarı ile 
tüketicinin sayacındaki elektrik enerjisi miktarı arasındaki fark “kayıp/kaçak” olarak ifade edilmektedir. 
Diğer bir ifadeyle kayıp/kaçak bedeli elektrik sisteminde var olan teknik ve teknik olmayan kaybın 
maliyetinin kayıp/kaçak bedeli oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla tüketicilere yöneltilen bir 
bedeldir.

Tüketicilere yansıtılan kayıp/kaçak bedelinin hiçbir kanuni dayanağı da yoktur. Gerek 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu (Bu kanun; 6446 sayılı kanunla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüştürülmüştür.) gerekse de 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununda kayıp/kaçak bedeli adı altında tüketicilerden tahsilat yapılabileceğine dair hiçbir hüküm 
bulunmamaktadır. Buna rağmen, tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli 2011 yılında 2,7 milyar TL, 2012 
yılında 3,5 milyar TL, 2013 yılında 5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
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Öte yandan elektrik iletiminde kayıpları azaltacak altyapı yatırımlarının yapılması ve kaçakça 
mücadele edilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız 11.06.2012 tarihinde 7/6990 sayılı yazılı soru önergesine verdiği cevapta kayıp/kaçak 
bedelinin tüketiciye yansıtılmasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştır: “Dağıtım şirketlerinin 
kendileri için belirlenmiş olan hedef kayıp-kaçak oranına ulaşamamaları halinde ortaya çıkabilecek 
zarar yine ilgili şirkete bırakılmakta olup bu zararın tüketicilere yansıtılması söz konusu değildir.” Bu 
ifadeler kayıp/kaçak bedeli tahsilatının hukuksuz olduğunu göstermekle birlikte dağıtım şirketlerinin 
talepleri doğrultusunda hedef kayıp/kaçak oranlarının yeniden belirlenmesi suretiyle yeni bir rant 
kapısına da işaret etmektedir. Kayıp-kaçak oranının yeniden düzenlenmesiyle elektrik dağıtım 
şirketlerine ek finansman yaratılmasına yönelik geçtiğimiz yıllarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) kararlarına yansımıştır. Örneğin, 16.12.2010 tarihinde EPDK’nın 2932 sayılı kararına göre 
2015 yılı kayıp-kaçak oranları hedefleri şu şekildedir: Dicle Elektrik Dağıtım Şirketinin 2015 yılı hedefi 
yüzde 29,01; Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketinin 2015 yılı hedefi yüzde 21,97; Araş Elektrik Dağıtım 
Şirketinin 2015 yılı hedefi yüzde 15,08; Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketinin 2015 yılı hedefi yüzde 
7,74; Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketinin 2015 yılı hedefi yüzde 7,57’ydi. EPDK’nın 15.11.2012 
tarihli kararına göre 2015 yılı kayıp kaçak oran hedefleri Dicle EDAŞ için yüzde 49,03; Vangölü EDAŞ 
için yüzde 35,94; Aras EDAŞ için yüzde 17,73; Toroslar EDAŞ için yüzde 10,72; Boğaziçi EDAŞ için 
yüzde 9,78 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu oran farklılıkları kayıp-kaçak bedeli tahsilatını arttıracaktır. 
Böylece kayıp/kaçak bedeli üzerinden dağıtım şirketleri lehine ve elektrik aboneleri aleyhine yeni bir 
rant alanı oluşturulacaktır.

Kanun teklifinde öngörülen düzenlemelerde esas olarak elektrik faturalarına yansıyan kayıp/
kaçak bedeli tahsilatı konu edilmektedir. Bu çerçevede tüketicilerden başta kayıp/kaçak olmak üzere 
elektrik tüketimiyle ilişkisi bulunmayan hiçbir unsurun yer almaması ve Yargıtay’ın 21.05.2014 tarihli 
kararı doğrultusunda geçmişe dönük kayıp/kaçak bedellerinin tüketicilere yasal faizleriyle birlikte geri 
ödenmesinin kanuni zemininin oluşturulması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmak 

suretiyle kayıp/kaçak elektrik bedelinin herhangi bir şekilde elektrik faturalarına yansıtılamaması 
düzenlenmektedir.

Madde 2- 6446 sayılı Kanuna eklenen geçici madde hükmü ile tüketicilerden tahsil edilen kayıp/
kaçak bedellerinin herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın her abone için yasal faiziyle birlikte 
hesaplanarak nakden geri ödenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MANİSA MİLLETVEKİLİ 
ERKAN AKÇAY VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL’IN TEKLİFİ (2/242)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Onaylanan tarifeler içinde, elektrik tüketimiyle doğrudan ilişkili bulunmayan hiçbir unsur 
yer alamaz. Kayıp/kaçak elektrik bedeline tarifeler içerisinde yer verilmez. Tarifelerin hesaplanmasına 
kayıp/kaçak elektrik bedeli dâhil edilemez.”

MADDE 2- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18- 1/1/2005 tarihi itibariyle tüketicilerden tahsil edilen kayıp/kaçak bedelleri, 

herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın yasal faizleriyle birlikte hesaplanmak suretiyle elektrik dağıtım 
işine ilişkin sözleşme tarihi sonrasında dağıtım şirketi ve bu tarih öncesi için TEDAŞ tarafından bir ay 
içerisinde nakden ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, kırk beş gün içerisinde 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25. Döneme ait 4965, 5291, 5293, 5296, 5711, 5713, 5714, 5718, 5779, 5987, 6442, 6673, 6786, 
6788, 7312, 8147, 8149, 8152, 9234, 9567, 9570, 10107, 10111, 10114, 10887, 11122, 13142, 13143, 
13146, 15248, 15523,15524,16535, 16694, 17646, 21780, 23657, 24261, 24489, 26619 ve 27305 evrak 
numaralı Kanun Tekliflerimi yeniliyorum.

Saygılarımla.

  M. Sezgin Tanrıkulu

  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ektedir.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

  M. Sezgin Tanrıkulu

  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/288)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GEREKÇE

Anayasanın 73. Maddesinde belirtildiği üzere vergi, resim, harç gibi mali yükümlülükler ancak 
kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Ancak elektrik abonesi olan yurttaşlardan kanuni dayanağı olmayan, dolayısıyla Anayasaya aykırı 
şekilde bir takım bedeller alınmaktadır. Kayıp/Kaçak Bedeli ve Sayaç Okuma Bedeli bu bedellerden 
bazılarıdır. Abonelere Anayasa’ya aykırı şekilde, kanuni bir dayanak olmaksızın mali yükümlülükler 
getirilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı her iki bedel için de dayanak olarak Elektrik 
Piyasası Kanunu’nu gösterse de Kanunda, söz konusu bedellerin, bu adlar altında alınmasını düzenleyen 
hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Anayasanın 172. Maddesi, Devlete tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler almak, tüketicilerin 
kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik etmek görevlerini yüklemiştir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil 
edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek 
biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak tanımlanmakta 
ve bunların kesin olarak hükümsüz olduğu belirtilmektedir. Kanunda kamu tüzel kişilerinin de satıcı, 
üretici, sağlayıcı, ithalatçı tanımları içinde sayılarak taraf kabul edildiğini hatırlatmak gerekir.
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Görüldüğü gibi, elektrik abonelerinden tahsil edilen, kaçak/kayıp bedeli ve sayaç okuma bedeli 
kanuni bir dayanaktan yoksun olmanın yanında, “TRT payı” adı altında alınan bedelle birlikte 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile de aykırılık oluşturmaktadırlar.

Nitekim bu haksızlık Yargıtay kararları ile de tescil edilmiştir. Yargıtay, elektrik faturalarından 
alınan kayıp-kaçak parasının haksız olduğuna ve aboneye iadesine karar vermiştir. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nda 17 Aralık 2014 tarihinde verilen nihai kararda: ‘Çalınan elektriğin parası dürüst 
aboneden alınamaz ve alınan paralar da iade edilmeli’ hükmüne varılmıştır.

Fakat ne yazık ki halkın oylarıyla iktidara gelen Hükümet adeta halkın değil de Dağıtım 
Şirketlerinin temsilcisi gibi davranarak Yargıtay’ın bu kararını ortadan kaldırmak, kayıp-kaçak bedelini 
kalıcı hale getirmek ve ödenenleri de tarifelere yansıtmak için yasa çalışması başlatmış ve Meclise bir 
tasarı göndermiştir.

Bu tasarıda Hükümet vatandaşlara dava sonucunda geri ödenen kayıp kaçak bedellerinin ve 
mahkeme masraflarının da sonraki dönemlerde hazırlanacak yeni faturalara eklenerek tüm tüketicilerden 
tahsil edilmesini öngörecek kadar vicdansızlaşmıştır. Amaç dağıtım şirketlerinin cebinden tek 
kuruş dahi çıkartmamaktır. Komisyonda kabul edilen tasarı Genel Kurul’da yasallaşmadan TBMM 
kapanmıştır. Kanun çıkmadığı için Yargıtay’ın verdiği karar halen yürürlüktedir. Elektrik aboneleri, 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne (TSHH) başvurarak kayıp-kaçak paralarını geri alabilmektedir. 
Bu Kanun teklifi ile hem halkın haksız yere alınan bu ücretin engellenmesi hem de Tüketici Hakem 
Heyetleri ve Yargı üzerinde bu nedenle oluşan yükün kaldırılması amaçlanmaktadır.

Öte yandan, elektrik abonelerinden alınan “TRT Payı”, bir kanuni dayanağa sahip olmakla birlikte 
elektrik kullanımıyla ilgisi olmayan, haksız bir bedel olarak tüketiciye yansıtılmaktadır. Zira evinde 
TRT’ye ait bir alıcısı olmayan, hatta TRT’yi izlemeyen bir vatandaşın TRT vergisi ödemesi adaletsiz 
bir uygulamadır.

Anayasanın 133’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan 
tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği 
ve yayınlarının tarafsızlığı esastır” hükmü yer almaktadır. Fakat TRT bu hükümlere ve temel habercilik 
ilkelerine aykırı bir yayın politikası içine girmiş hatta bu yayınları nedeniyle yargıya taşınan davalar 
sonucunda tazminat cezaları almıştır. Sonuç olarak halk, belki de yayınlarını hiç izlemediği TRT’nin bir 
de sorumsuz ve taraflı yayınları nedeniyle aldığı tazminat cezalarının ödenmesine ortak edilmektedir. 
Seçim döneminde adeta AKP iktidarının yayın organı haline getirilen TRT, adaletsiz ve haksız bir seçim 
dönemi yaşanmasının önemli araçlarından biri olmuştur.

Ayrıca elektrik enerjisi gelirlerinden TRTye pay ayrılmasının sanayi sektörü ve hane halkı üzerinde 
yarattığı ekonomik baskı ve adaletsizlik iktidar temsilcileri tarafından da zaman zaman gündeme 
getirilmiş fakat gerekli adımlar atılmamıştır. 58. Hükümetin Acil Eylem Planı’nda da yer alan bu 
uygulamanın kaldırılması konusu daha sonra 2009 ekonomik krizi sırasında gündeme gelmiş, Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu, ekonomik krize yönelik alacakları önlemler içerisinde maliyetleri azaltmak 
amacıyla elektrik faturasındaki yüzde 2’lik TRT payının kaldırılması konusunda görüş birliğine varmış, 
fakat bugüne kadar bu yönde herhangi bir adım atılmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu, idarenin her türlü işleminin yargı denetimine açık 
olması yanında, tüm iş ve işlemlerin yasal bir dayanağa sahip olmasını gerektirir. Asıl olan bireylerin 
haklarıdır. Bu çerçevede bireylerin haklarını koruyan Anayasa hükümleri ve kanunlar mevcut olup, 
bunlara aykırı mevzuatın ve uygulamaların yürürlükten kaldırılması adaletin ve kamu yararının 
sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda yer almadığı halde “Kaçak/Kayıp 
Bedeli” ve “Sayaç Okuma Bedeli” adları altında elektrik faturalarına yansıtılan ve abonelerden tahsil 
edilen bedellerin tüketicilerden alınmasını engellemek amacıyla 6446 sayılı kanunun 17. maddesine bir 
hüküm eklenmektedir.

Madde 2- Madde ile tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında 1 Ocak 
2011 tarihinden itibaren tahsil edilen ücretlerin herhangi bir başvuru aranmaksızın iade edilmesi 
düzenlenmektedir. Bu ücretlerin tüketicilere iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu tarafından 30 gün içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek ve ücret 
iadeleri bu kanunun yayımından sonra en geç 90 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Madde 3- Madde ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yer 
alan Elektrik Enerjisi hasılatından TRT’ye pay ayrılmasını düzenleyen bütün hükümlerin yürürlükten 
kaldırılması amaçlanmıştır. Söz konusu hükümlerin kaldırılmasıyla, ülkemiz sanayi üretiminin rekabet 
edebilirliği üzerindeki enerji maliyeti baskısının azaltılması ve toplumun yoksul ve korunmaya muhtaç 
kesimlerinin aile bütçeleri üzerindeki mali yükün ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 4- Yürürlük maddesidir.

Madde 5- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU’NUN TEKLİFİ (2/288)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 

GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kanunda açıkça yer verilmeyen hiçbir tarife veya ücret için tüketiciden ödeme talep edilemez. 
Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıplarının bedelleri hiçbir şekilde tüketiciye 
yansıtılamaz.”

MADDE 2- 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17- Tüketicilerden kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tahsil edilen ücretler herhangi bir başvuru aranmaksızın iade edilir. 
Bu ücretlerin tüketicilere iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından 30 gün içerisinde hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Ücretlerin tüketicilere iadesi en geç 
bu kanunun yayımından sonraki 90 gün içerisinde gerçekleştirilir.”

MADDE 3- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununun;

- 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,

- 4 üncü maddesinin (c) bendi,

- 5 inci maddesinin (c) bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
  Ahmet Akın
  Balıkesir

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/586)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak bedeli son yıllarda vatandaşlarımızın en çok şikayet 

ettiği konulardan olmuştur. Bu konuda mahkemelere çok sayıda dava açılmış ve vatandaşlarımız 
kendilerinden haksız yere tahsil edildiğini düşündükleri kayıp kaçak bedellerinin iade edilmesini talep 
etmişlerdir.

Kayıp kaçak miktarının dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere yansıyan 
enerji miktarı arasındaki fark olduğu belirtilmektedir. Bu anlamda kayıp kaçak bedeli teknik ve teknik 
olmayan kayıp ile kaçak kullanılan enerjinin maliyetinin tüketicilerden alınmasını sağlayan bir fatura 
kalemidir.

Elektrikte kayıp kaçağın engellenmesinden, kayıp kaçak oranının en aza indirilmesinden dağıtım 
firmaları sorumludur. Tekniğine uygun olarak yapılacak periyodik bakımlar ile onarımlar ve şebeke 
içi yapılacak yeni yatırımlar bu kayıp/kaçağın azaltılması için önem taşımaktadır. Ayrıca elektriği 
kaçak olarak kullananları, yani bir bedel ödemeksizin elektrik tüketenlerin tespit edilerek kullanılan 
elektriğin bedelini onlardan tahsil etme sorumluluğu da dağıtım firmalarınındır. Kaçak elektriğin 
bedelinin, elektriğini mevzuata uygun olarak kullanan sorumlu vatandaşlarımızdan tahsil ediliyor 
olması hakkaniyete uygun değildir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu açılan davalar nedeniyle vermiş olduğu kararlarda bu 
uygulamanın hukuk devleti ve adalet düşüncesi ile bağdaşmadığına vurgu yaparak, vatandaşlardan 
tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin iadesi yönünde kararlar vermektedir.

Yine vatandaşlarımız bedel ödenerek satın alınan elektriğin ölçülmesi için de ayrıca bir bedel 
ödeniyor olmasını, yani sayaç okuma bedelini de kabul etmemektedirler.

Tarifelerde yer almayan bir takım bedellerin de faturalarda yer aldığına ilişkin iddialar ise bu 
konuda yaşanan bir başka sorundur.

Bütün bu unsurlar vatandaşlarımızın elektrik tüketim harcamalarının artmasına yol açmaktadır.
Kanun teklifi ile elektrikte tüketicilerden alınan kayıp kaçak bedelleri ile sayaç okuma bedellerinin 

alınmaması ve elektrik faturalarında tarifelerde yer almayan bedellerin bulunmasının önlenmesi 
amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile; 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik 

yapılarak tüketicilerden kayıp kaçak bedeli ile sayaç okuma bedeli ve tarifelerde yer almayan başka 
bedellerin alınması engellenmiştir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AHMET AKIN’IN TEKLİFİ (2/586)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 
altıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri, elektrik 
enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar 
arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. 
Dağıtım tarifelerinde kayıp kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli yer almaz, bu bedeller tüketicilere 
yansıtılmaz. Tarifelerde yer almayan bedeller faturalara eklenemez.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesine ek getirilmesine ilişkin Kanun teklifi ve 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  05.01.2016

  Çetin Arık

  Kayseri

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/614)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

TALİ
İçişleri Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde elektrik fiyatları 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi dayanak 
yapılarak, 11.08.2002 gün ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Perakende Satış Hizmet 
Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i yayımlamış ve lisans 
sahibi şirketlerde bu tebliğe uygun olarak tüketiciden kayıp-kaçak bedeli adı altında bedel tahsil 
etmişlerdir. Söz konusu kayıp-kaçak bedeli haksızlığa neden olmakta toplum içinde huzursuzluğa yol 
açmaktadır. Zira Kayseri’de kayıp-kaçak oranı yüzde 7’ler civarında iken (ki bu oran önemli ölçüde 
kayıptan kaynaklanmaktadır) bazı bölgelerimizde bu oran yüzde 40’ lar seviyesine ulaşmaktadır. Bir 
başka değişle dağıtım şirketlerinin kaçak ile mücadeledeki başarısızlığı, bazı vatandaşların kötü niyeti 
nedeniyle dürüst vatandaşlar cezalandırılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Yargıtay Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarih, 2013/7-2454 Esas No, 2014/679 
Karar No ile verdiği karar da uygulamanın haksızlığına işaret etmekte, Elektrik Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun fiyat belirleme konusunda sınırsız hak ve yetkisi olmadığına dikkat çekilmiştir.

Söz konusu kanun teklifi ile dürüst vatandaşların cezalandırılmasının önüne geçilmesi ve 
elektrik fiyatlarındaki adaletsiz kaldırılması ve yerel yönetimlerin kaçak ile mücadelesini artırmak 
amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesine getirilecek ek madde ile 
elektrik fiyatlarındaki kayıp-kaçak bedelinin genele yayılması yerine ilgili yerel yönetimler tarafından 
ödenmesi ön görülmüştür.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ÇETİN ARIK’IN TEKLİFİ (2/614)

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesi’ne aşağıdaki satır eklenmiştir.

Elektrik fiyatları belirlenirken kayıp-kaçak bedelleri genele yayılamaz. Her bölgedeki kayıp-kaçak 
bedeli, o bölgedeki yerel yönetimler tarafından ödenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifim ektedir.

Gereğini arz ederim.  05.04.2016
  Devrim Kök 
  Antalya

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/1076)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

GEREKÇE
Son dönemlerde yüksek elektrik faturaları nedeniyle neredeyse tüm vatandaşlarımız ve işletme 

sahipleri zor durumda kalmışlardır. Tüketim tutarına çeşitli adlarla ilave edilen ücretler, % 2 TRT payı, 
okuma bedeli, dağıtım bedeli, perakende hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, kayıp kaçak oranları 
gibi ek ödeme kalemleriyle birlikte ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve çeşitli adlar altında faturalara 
yansıtılan gizli zamlar nedeniyle elektrik faturaları iki katına çıkmakta, bu durum vatandaşlarımızı zor 
durumda bırakmaktadır.

Her elektrik faturasından yüzde 2 pay alan TRT’nin 1 milyar 548 milyon liralık toplam gelirinin 
yüzde 90,6’sını elektrik ve bandrol gelirleri oluşturuyor. Sadece 2015 yılında kurumun toplam elektrik 
payı geliri 854 milyon lira civarındadır.

Özellikle AKP iktidarları döneminde hükümet yanlısı yayın yapan TRT, iktidarın arka bahçesi 
haline gelmiştir. AKP’li yöneticilerin firmalarına dışardan programlar yaptırılarak kurum bütçesi 
yandaş kesime aktarılmış, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde de TRT YSK kararlarına 
rağmen AKP propagandası yapmıştır.

Binlerce çalışanı, devasa bütçesiyle diğer özel kanalların daha az personel ve daha az bütçeyle elde 
ettiği gelire ulaşamayan 2013 yılında elektrik faturalarından aldığı pay, yüzde 20,9 artışla 800 milyon 
742 bin liraya çıkmış, 2014’te 801 milyon 864 lira, 2015’te 854 milyon liraya çıkan TRT’nin bütçesinin 
yarısından fazlasının vatandaşın finanse etmesi kabul edilemez bir durumdur. Devasa bütçesine rağmen 
TRT’nin vatandaşın sırtına kambur olmasının önüne geçilmelidir.

Asgari ücretin daha yeni 1300 TL olduğu ülkemizde vatandaşlarımızın bu yükün altından kalkması 
imkansızdır.

Bu nedenle, elektrik faturalarına memur maaş artışlarına göre Ocak ve Temmuz ayları olmak 
üzere yılda en fazla 2 kez artış yapılmalı, vatandaşlarımız sadece tükettiği elektrik bedelini ve yasal 
vergilerini ödemeli, elektrik faturalarından,% 2 TRT payı, okuma bedeli, dağıtım bedeli, perakende 
hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, kayıp kaçak oranları gibi her ne adla olursa olsun vatandaşın başka 
bir ödeme yapılması engellenmelidir.
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ DEVRİM KÖK’ÜN TEKLİFİ (2/1076)

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU İLE
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak 
paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 4- 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 5- 3093 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
“Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında 
kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili 
kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 
altıncı fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Perakende satış tarifelerinde yer alan fiyatlar, ancak Ocak ve Temmuz aylarında ve memur maaş 
katsayılarındaki artış oranını geçmemek üzere artırılabilir.”

“(10) Bu maddede belirlenen tarifeler kapsamında, tüketiciden, sayaç okuma bedeli veya dağıtım 
sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki 
farkı oluşturan teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe 
dayanmayan kayıplar ile ilgili herhangi bir bedel talep edilemez.”

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, gerekçesiyle birlikte 

ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.  25/04/2016
     Kazım Arslan
   Denizli
   

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/1082)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde enerji maliyetleri, gerek hanelerde, gerekse işletmelerde son derece yüksek bir kalemi 

bulmaktadır. Hanehalkları ile işletmelerin bütçelerinden enerjiye ayırdıkları yüksek pay, yapılması 
gereken tasarruf ve yatırımları kısmakta, maliyetleri ve masrafları arttırmakta, zaten pahalı olan enerji 
bedeli, bir de kayıp/kaçak ve sayaç okuma bedeli, perakende hizmet satış bedeli ve iletim bedeli adı 
altında çok daha fazla artmaktadır.

Kanun teklifiyle, birbiriyle bağlantılı kanunlarda enerji maliyetlerini arttıran düzenlemelere ilişkin 
değişiklikler öngörülmekte; gerek üretim alanlarında, gerekse hanelerde elektrik faturalarına yansıtılan 
ve kamuoyunda yıllardır tepki çeken ek yükler hafifletilmektedir.

Bu doğrultuda; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişikliğe gidilerek, 
hane ve işletmelerde abonelerin elektrik faturalarının maliyetini arttıran unsurlarda düzenleme 
yapılmaktadır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunundaki değişikliklerle, abonelerden kayıp/kaçak ve sayaç 
okuma bedeli, perakende hizmet satış bedeli ve iletim bedeli adı altında tahsil edilen bedellerin artık 
elektrik faturalarına yansıtılamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 

üçüncü fıkrasında öngörülen değişiklikle, elektrik faturalarına yansıtılan ve birçok defa yargı kararıyla 
hukuksuz olduğu kayıt altına alınmış olan kayıp/kaçak ve sayaç okuma bedelinin, perakende hizmet 
satış bedeli ve iletim bedelinin bu yasal düzenleme yoluyla faturalardan tahsil edilemeyeceği hükme 
bağlanmaktadır.

Madde 2- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin altıncı 
fıkrasının (ç) bendine eklenen ibare ile kayıp/kaçak ve sayaç okuma bedeli, perakende hizmet satış 
bedeli, iletim bedeli adı altında bedel tahsil edilemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ KAZIM ARSLAN’IN TEKLİFİ (2/1082)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(3) Onaylanan tarifeler içinde, elektrik enerjisi hizmetinin kullanımıyla doğrudan bağlantılı 
olmayan, Kanun kapsamında açıkça belirtilmeyen hiçbir unsur yer alamaz. Kayıp/kaçak ve sayaç 
okuma bedeli, perakende hizmet satış bedeli, iletim bedeli dahil olmak üzere, dağıtım tarifelerinde, 
tüketicilerden kaynaklanmayan kayıp ve kaçakların tahsili istenemez, bu bedeller hiçbir surette elektrik 
faturalarına eklenemez.”

MADDE 2- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 
altıncı fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Dağıtım tarifelerinde, tüketicilerden kaynaklanmayan kayıp/kaçak bedeli, perakende hizmet satış 
bedeli, iletim bedeli ile sayaç okuma bedeli talep edilemez, bedeller tüketiciye yansıtılamaz ve hiçbir 
surette elektrik faturalarına eklenemez.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Bayındırlık,	İmar,	Ulaştırma	ve
	 Turizm	Komisyonu	 27/04/2016
 Konu: Tali komisyon raporu (1/715, 2/1081)

 Erol	Kaya
	 İstanbul
	 Komisyon	Başkanı
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Bayındırlık,	İmar,	Ulaştırma	ve
	 Turizm	Komisyonu	 27.04.2016
	 Esas	No:	1/715,	2/1081
 Karar	No:	3



‒ 47 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 312)



‒ 48 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 312)

 Başkan	 Başkanvekili	 Sözcü

 Erol Kaya Ahmet Arslan Mustafa Ilıcalı
	 İstanbul	 Kars	 Erzurum
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	 Kâtip	 Üye	 Üye

 Cesim Gökçe Ahmet Uzer Hacı Bayram Türkoğlu
	 Ağrı	 Gaziantep	 Hatay

	 Üye	 Üye	 Üye

 Azmi Ekinci Sami Dedeoğlu İlyas Şeker
 İstanbul	 Kayseri	 Kocaeli

	 Üye	 Üye	 Üye

 Hasan Özyer Mehmet Emin Şimşek Metin Gündoğdu
 Muğla	 Muş	 Ordu

	 Üye	 Üye	 Üye

 Recep Uncuoğlu Devrim Kök Hüseyin Yıldız 
 Sakarya	 Antalya	 Aydın

	 	 (Muhalifim,		 (Muhalifim,

	 	 muhalefet	şerhi	ektedir)	 muhalefet	şerhi	ektedir)

	 Üye	 Üye	 Üye

 Serdal Kuyucuoğlu Altan Tan Baki Şimşek
 Mersin	 Diyarbakır	 Mersin

	 (Muhalifim,	 (Muhalifim)	 (Muhalifim,

	 muhalefet	şerhi	ektedir)	 	 muhalefet	şerhi	ektedir)
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   27.04.2016
 Serdal Kuyucuoğlu Hüseyin Yıldız Devrim Kök
	 Mersin	 Aydın	 Antalya
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şerhi	koyuyorum.

 Baki Şimşek
	 Mersin
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Sanayi,	Ticaret,	Enerji,	Tabii	Kaynaklar,
	 Bilgi	ve	Teknoloji	Komisyonu	 6.5.2016
	 Esas	No:	2/1081,	1/715,	2/28,	2/75,	2/242,	
	 2/288,	2/586,	2/614,	2/1076,	2/1082
 Karar	No:	6
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	 Başkan	 Başkanvekili	 Sözcü	

 Ziya Altunyaldız Harun Karacan Mehmet Galip Ensarioğlu
	 Konya	 Eskişehir	 Diyarbakır
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	 Kâtip	 Üye	 Üye

 Şahin Tin Ali Ercoşkun Emin Haluk Ayhan
	 Denizli	 Bolu	 Denizli

	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	ektedir)

	 Üye	 Üye	 Üye

 Metin Bulut Mehmet Erdoğan Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
 Elazığ	 Gaziantep	 Hatay

	 	 	 (Muhalefet	şerhimiz	ektedir)

	 Üye	 Üye	 Üye

 İrfan Bakır Didem Engin Hasan Sert
 Isparta	 İstanbul	 İstanbul

	 (Son	oylamada	bulunamadı,	 (Muhalefet	şerhim	ektedir)	

	 muhalefet	şerhi	ektedir)

	 Üye	 Üye	 Üye

 Nureddin Nebati Osman Boyraz Necip Kalkan
	 İstanbul	 İstanbul	 İzmir

	 Üye	 Üye	 Üye

 Tacettin Bayır Mehmet Uğur Dilipak Zeki Aygün
	 İzmir	 Kahramanmaraş	 Kocaeli

	 (Son	oylamada	bulunamadı,

	 muhalefet	şerhi	ektedir)

	 Üye	 Üye	

 Hacı Özkan Abdulkadir Akgül
 Mersin	 Yozgat
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	 İrfan	Bakır	 	 Didem	Engin
	 Isparta	 	 İstanbul

  Tacettin	Bayır
	 	 İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Emin	Haluk	Ayhan	 	 Mehmet	Necmettin	Ahrazoğlu
	 Denizli	 	 Hatay
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(İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve
 7 Milletvekilinin Teklifi) (2/1081)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NUREDDİN 
NEBATİ VE 7 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

(2/1081)

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/6/1935 tarihli ve 2804 
sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Kanununun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü, 2 nci maddede belirtilen 
görevleri kapsamına giren iş ve hizmet 
konularında 11/9/1981 tarihli ve 2522 sayılı 
Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere 
Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, 
bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile; yurt dışında 
arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya, bu 
faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt dışında 
şirket kurmaya, yerli ve/veya yabancı gerçek veya 
tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya ortaklık 
kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya 
ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi 
ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt 
dışında temsilcilik açmaya yetkilidir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü-
ğünün yurt dışı faaliyetleri ile yurt dışında 
çalıştırılacak personelin niteliği, görev süresi, 
bunlara ödenecek ücretler ile harcamalara ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı 
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 27/A- Askeri yasak bölgeler ve 
güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile 
doğrudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerdeki 
tesisler (konut ve sosyal tesisler hariç), özel 
güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ile rafineri, 

MADDE 1- 14/6/1935 tarihli ve 2804 
sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Kanununun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü, 2 nci maddede belirtilen 
görevleri kapsamına giren iş ve hizmet 
konularında 11/9/1981 tarihli ve 2522 sayılı 
Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere 
Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, 
bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile; yurt dışında 
arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya, bu 
faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt dışında 
şirket kurmaya, yerli ve/veya yabancı gerçek veya 
tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya ortaklık 
kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya 
ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi 
ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt 
dışında çalışma büroları açmaya yetkilidir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü-
ğünün yurt dışı faaliyetleriyle ilgili yurt dışında 
çalıştırılacak personelin niteliği, görev süresi, 
bunlara ödenecek ücretler ile harcamalara ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı 
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 27/A- Askeri yasak bölgeler ve 
güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile 
doğrudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsisli 
ve fiilen kullanımında olan araziler, harekat ve 
savunma amaçlı yerlerdeki tesisler (konut ve 
sosyal tesisler hariç) ile özel güvenlik bölgesi ilan 
edilen yerlerdeki tesisler, rafineri, petrokimya 
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petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası 
antlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülen 
tesisler hakkında 4/4/1990 tarihli ve 3621 
sayılı Kıyı Kanununun kıyılar, sahil şeritleri, 
doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere 
ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair hükümler ve 
3 üncü maddesi hükümleri de dahil olmak üzere 
sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3- 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yapı ruhsatı ve denetimi

EK MADDE 1- Nükleer santral sahalarında 
yapılacak tüm yapılar hakkında, her türlü 
sorumluluk münhasıran santral işletenine ait 
olmak üzere, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yapı ruhsatı, 
yapı denetimi ve yapı kullanma iznine ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. Bu yapılara ilişkin 
olarak verilecek izinler ve yapılacak denetimlerle 
ilgili hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
görüşü alınarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle 
düzenlenir.”

tesisleri ve eklentileri ile nükleer santral 
projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesis 
ve faaliyetler hakkında 4/4/1990 tarihli ve 3621 
sayılı Kıyı Kanununun kıyılar, sahil şeritleri, 
doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere 
ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı 
hükümleri ile 3 üncü maddesi hükümleri ve 
nükleer santral projeleri kapsamında yapılması 
öngörülen tesis ve faaliyetler hakkında 26/1/1939 
tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 
sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3- 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yapı denetimi
EK MADDE 1- Nükleer santral sahalarında 

yapılacak yapılar hakkında 29/6/2001 tarihli 
ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
hükümleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 
Kanununun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri 
uygulanmaz. Ancak bu yapıların yapı denetimi 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 
yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip yapı denetimi 
kuruluşları tarafından, denetim kuruluşu ile 
nükleer santralin lisans sahibi arasında akdedilen 
hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yapılır. Yapı 
denetiminin bu kuruluşlar tarafından yapılması 
nükleer santral lisans sahibinin münhasır ve 
kusursuz sorumluluğunu kısmen veya tamamen 
ortadan kaldırmaz. Bu yapılara ilişkin olarak 
yapılacak yetkilendirme ve denetimlerle ilgili 
usul ve esaslar ile yapı denetimi kuruluşu ile 
nükleer santral lisans sahibi arasında akdedilecek 
hizmet sözleşmesinin kapsamına ilişkin hususlar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 4- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve 
modern teknolojiye uygun şekilde kurulması 
ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile 
ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje 
onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas 
sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 14/3/2013 
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri 
veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, 
yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet 
satın almak ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, 
yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu 
tüzel kişilere uygulanacak yaptırımları ve diğer 
hususları yönetmelikle düzenlemek.”

MADDE 5- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı 
Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (IV) numaralı bendinin (b) alt bendinde 
yer alan “kömüre bağlı metan gazı,” ibaresi 
metinden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 12- Bu Kanun uyarınca kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait IV. Grup (b) bendi 
madenlere ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına sebep 
olmayacak şekilde, elektrik üretimine yönelik 
olmak üzere Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara 
bağlanabilir.”

MADDE 7- 20/2/2001 tarihli ve 4628 
sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” 
ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 4- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve 
modern teknolojiye uygun şekilde kurulması 
ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile 
ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje 
onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas 
sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 14/3/2013 
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri 
veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, 
yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet 
satın almak ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, 
yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu 
tüzel kişilere uygulanacak yaptırımları ve diğer 
hususları düzenlemek.”

MADDE 5- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı 
Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (IV) numaralı bendinin (b) alt bendinde 
yer alan “kömüre bağlı metan gazı,” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 12- Bu Kanun uyarınca kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait IV. Grup (b) bendi 
madenlere ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına sebep 
olmayacak şekilde, elektrik üretimine yönelik 
olmak üzere Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara 
bağlanabilir.”

MADDE 7- 20/2/2001 tarihli ve 4628 
sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” 
ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Kurul, lisans ve sertifikaların; verilmesi, 
tadili, geçici olarak durdurulması, iptali ve ön 
araştırma yapılması hususunda ilgili kanunlar 
tarafından kendisine verilen yetkilerin bir 
kısmını veya tamamını ilgili hizmet birimine 
devredebilir.”

MADDE 8- 18/4/2001 tarihli ve 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13) Şehir: Belediye veya büyükşehir 
belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir 
alanlar bütününü,”

MADDE 9- 4646 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) 
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
aynı bende aşağıdaki paragraf eklenmiş ve (g) 
bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent 
eklenmiştir.

“3) Her sene ithal edilecek doğalgazın Kurul 
tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarı beş 
yıl içerisinde ulusal topraklarda yer altı depolama 
imkanına sahip olunması hususunda depolama 
faaliyeti yapacak tüzel kişilerden Kurumca 
belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması,”

“Ülkedeki yer altı doğalgaz depolama 
kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her 
sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının 
depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesine imkan verecek seviyede olmasına 
bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene 
ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde 
ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine 
ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama 
kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla 
olmamak üzere belirlemeye yetkilidir. İthalatçı 
şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

“Kurul, lisans ve sertifikaların; verilmesi, 
tadili, geçici olarak durdurulması, iptali ve ön 
araştırma yapılması hususunda ilgili kanunlar 
tarafından kendisine verilen yetkilerin bir 
kısmını veya tamamını ilgili hizmet birimine 
devredebilir.”

MADDE 8- 18/4/2001 tarihli ve 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13) Şehir: Belediye veya büyükşehir 
belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir 
alanlar bütününü,”

MADDE 9- 4646 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) 
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
aynı bende aşağıdaki paragraf eklenmiş ve (g) 
bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“3) Her sene ithal edilecek doğalgazın Kurul 
tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarı beş 
yıl içerisinde ulusal topraklarda yer altı depolama 
imkanına sahip olunması hususunda depolama 
faaliyeti yapacak tüzel kişilerden Kurumca 
belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması,”

“Ülkedeki yer altı doğalgaz depolama 
kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her 
sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının 
depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesine imkan verecek seviyede olmasına 
bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene 
ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde 
ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine 
ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama 
kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla 
olmamak üzere belirlemeye yetkilidir. İthalatçı 
şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
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“5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece 
iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı 
şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi 
ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurul kararıyla artırılabilir. Dağıtım şirketlerinin 
belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik 
ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il 
sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul tarafından 
ihale edilmeksizin yeniden belirlenebilir veya 
genişletilebilir. Dağıtım bölgesi kapsamında      
olmayan bir şehrin bulunduğu il sınırı içerisinde 
faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin ilgili 
şehir için dağıtım bölgesi genişletme talebi 
olmaması halinde, Kurul tarafından uygun 
görülmesi halinde ilgili şehir için dağıtım 
lisansı ihalesi yapılabilir. İlgili şehir için aynı 
il sınırı içerisinde faaliyet gösteren birden fazla 
dağıtım şirketinin genişleme talebinde bulunması 
halinde, Kurul tarafından dağıtım bölgesinin 
tamamındaki toplam abone sayısı daha fazla olan 
dağıtım şirketine öncelik verilir. Kurul, nüfus 
yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belirlenmiş 
birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her 
bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. Doğal gaz dağıtım 
şirketleri, lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi 
kapsamında doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmakla 
yetkili olup, dağıtım bölgesi kapsamında bulunan 
şehirlerin imarlı alanlar bütününde dağıtım 
faaliyeti yapmakla yükümlüdür.

6) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin 
talep etmesi ve Kurulun teknik ve ekonomik 
olarak uygun bulması durumunda dağıtım 
bölgeleri tek bir lisans altında birleştirilebilir 
veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla 
lisans sahasına bölünebilir. Dağıtım şirketlerinin 
birleşme taleplerine ilişkin başvuruların 
değerlendirilmesinde, işletme verimliliği 
açısından şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık 
dikkate alınır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.”

“5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece 
iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı 
şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi 
ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurul kararıyla artırılabilir. Dağıtım şirketlerinin 
belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik 
ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il 
sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul tarafından 
ihale edilmeksizin yeniden belirlenebilir veya 
genişletilebilir. Dağıtım bölgesi kapsamında 
olmayan bir şehrin bulunduğu il sınırı içerisinde 
faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin ilgili 
şehir için dağıtım bölgesi genişletme talebi 
olmaması halinde, Kurul tarafından uygun 
görülmesi halinde ilgili şehir için dağıtım 
lisansı ihalesi yapılabilir. İlgili şehir için aynı 
il sınırı içerisinde faaliyet gösteren birden fazla 
dağıtım şirketinin genişleme talebinde bulunması 
halinde, Kurul tarafından dağıtım bölgesinin 
tamamındaki toplam abone sayısı daha fazla olan 
dağıtım şirketine öncelik verilir. Kurul, nüfus 
yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belirlenmiş 
birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her 
bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. Doğal gaz dağıtım 
şirketleri, lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi 
kapsamında doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmakla 
yetkili olup, dağıtım bölgesi kapsamında bulunan 
şehirlerin imarlı alanlar bütününde dağıtım 
faaliyeti yapmakla yükümlüdür.”
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MADDE 10- 4646 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendine 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Ancak, belirli şartları sağlayan dağıtım 
lisansı sahibi tüzel kişilerin teknik ve ekonomik 
gerekçeleri dikkate alınarak Kurul tarafından 
uygun bulunması halinde kendi faaliyet alanında 
faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine 
iştirak etmesi mümkündür. İştirake ilişkin şartlar 
ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul 
tarafından yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (o) bendine “alımları” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile TETAŞ 
tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik 
enerjisi alımları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Kaçak veya menşei belli olmayan LPG ile 
piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin 
lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun 
olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme 
fiilini, lisans süresince, aynı lisansla üç defa 
işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. 
Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG 
mahkeme kararı ile müsadere edilir. Bu LPG’yi 
ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür.”

MADDE 13- 10/5/2005 tarihli ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9. Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; 
kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, 

MADDE 10- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (o) bendine “alımları” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile TETAŞ 
tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik 
enerjisi alımları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya 
teknik düzenlemelere uygun olmayan” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır.
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tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım 
ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık 
lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan 
ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık 
çamurları ile arıtma çamurlarını,”

MADDE 14- 5346 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“YEK Destekleme Mekanizmasına tabi 
üretim tesislerinin iletim ve/veya dağıtım 
sistem güvenliği açısından uymaları gereken 
yükümlülükler ile bu üretim tesislerinden 
dengeleme güç piyasası ve/veya yan hizmetler 
piyasası kapsamında faaliyette bulunacakların 
belirlenmesi ve bu piyasalarda faaliyette 
bulunacak tüzel kişilere ilişkin hak ve 
yükümlülükler EPDK tarafından yürürlüğe 
konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 15- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“şş) Teknik ve teknik olmayan kayıp: 
Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım 
sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji 
miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti 
etkileyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım 
gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir 
sebebe dayanmayan kaybı,

tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç 
tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis 
edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,”

MADDE 16- 6446 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(12) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında belir-
lenecek yenilenebilir enerji kaynak alanlarını 

MADDE 12- 10/5/2005 tarihli ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“YEK Destekleme Mekanizmasına tabi 
üretim tesislerinin iletim ve/veya dağıtım 
sistem güvenliği açısından uymaları gereken 
yükümlülükler ile bu üretim tesislerinden 
dengeleme güç piyasası ve/veya yan hizmetler 
piyasası kapsamında faaliyette bulunacakların 
belirlenmesi ve bu piyasalarda faaliyette 
bulunacak tüzel kişilere ilişkin hak ve 
yükümlülükler EPDK tarafından yürürlüğe 
konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 13- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“şş) Teknik ve teknik olmayan kayıp: 
Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım 
sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji 
miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti 
etkileyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım 
gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir 
sebebe dayanmayan kaybı,

tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç 
tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis 
edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,”

MADDE 14- 6446 sayılı Kanununun 5 inci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(12) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında belir-
lenecek yenilenebilir enerji kaynak alanlarını 
kullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların 
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belirlenmesi, TEİAŞ tarafından bağlantı 
görüşü verilmesi ve kapasite tahsisi yapılması, 
yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kaynak 
alanı tahsisi, teminat alınması, yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi halinde teminatın irat 
kaydedilmesi, yurtiçinde üretim ve/veya yerli 
malı kullanım şartı ile uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde 
kullanılacak aksam için Bakanlık tarafından 
yönetmelikle belirlenecek şekilde yurtiçinde 
üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı aranır. 
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak 
üretim tesisleri için 5346 sayılı Kanuna ekli (I) 
ve (II) sayılı cetvellere göre hesaplanan fiyatlar 
toplamını geçmemek üzere her bir yenilenebilir 
enerji kaynak alanı için Bakanlık tarafından 
belirlenecek tavan fiyatı üzerinden teklif edilecek 
en düşük fiyat o yenilenebilir enerji kaynak alanı 
için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca 
uygulanır. Bu madde kapsamında kurulacak 
üretim tesisleri için önlisans ve lisans verme 
koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar Kurum 
tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle 
düzenlenir.

(13) 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazları 
ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu 
taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici 
imar planları düzenlenemez. Özel mülkiyete 
konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak 
alanı olarak belirlenmesi halinde, söz konusu 
alanlar üzerinde 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 27 nci maddesi uyarınca acele 
kamulaştırma yapılabilir. 9/1/2002 tarihli ve 4737 
sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında 
belirlenen bölgelerin aynı zamanda bu Kanuna 
göre yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak da 
belirlenmesi halinde, bu alanların tahsis edileceği 
tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki diğer gerekli 

kullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların 
belirlenmesi, TEİAŞ tarafından bağlantı 
görüşü verilmesi ve kapasite tahsisi yapılması, 
yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kaynak 
alanı tahsisi, teminat alınması, yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi halinde teminatın irat 
kaydedilmesi, yurtiçinde üretim ve/veya yerli 
malı kullanım şartı ile uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde 
kullanılacak aksam için Bakanlık tarafından 
yönetmelikle belirlenecek şekilde yurtiçinde 
üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı aranır. 
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak 
üretim tesisleri için 5346 sayılı Kanuna ekli (I) 
ve (II) sayılı cetvellere göre hesaplanan fiyatlar 
toplamını geçmemek üzere her bir yenilenebilir 
enerji kaynak alanı için Bakanlık tarafından 
belirlenecek tavan fiyatı üzerinden teklif edilecek 
en düşük fiyat o yenilenebilir enerji kaynak alanı 
için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca 
uygulanır. Bu madde kapsamında kurulacak 
üretim tesisleri için önlisans ve lisans verme 
koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar Kurum 
tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle 
düzenlenir.

(13) 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazları 
ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu 
taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici 
imar planları düzenlenemez. Özel mülkiyete 
konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak 
alanı olarak belirlenmesi halinde, söz konusu 
alanlar üzerinde 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 27 nci maddesi uyarınca acele 
kamulaştırma yapılabilir. 9/1/2002 tarihli ve 4737 
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işlemler 4737 sayılı Kanuna göre yürütülür. 
Ancak bu alanları kullanacak tüzel kişiler, bu 
fıkra ile onikinci fıkra hükümleri kapsamında 
Bakanlık tarafından belirlenir.

(14) Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında 
kurulacak üretim tesisleri için gerekli enerji iletim 
tesisleri TEİAŞ tarafından santral ünitelerinin 
işletmeye giriş programına uygun olarak yapılır.”

MADDE 15- 6446 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(3) Lisans alınıncaya kadar, Kurul tarafından 
yönetmelikle belirlenen istisnalar dışında önlisans 
sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan 
veya dolaylı olarak değişmesi, hisselerinin devri 
veya hisselerin devri sonucunu doğuracak iş ve 
işlemlerin yapılması veya Kurum tarafından 
belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
durumunda önlisans iptal edilir.”

“(10) Nükleer enerji üretim tesisleri için 
alınacak yapı ruhsatı ve diğer mevzuattan 
kaynaklanan inşaata ilişkin izin, onay, lisans, 
ruhsat ve benzeri belgeler ile üretim tesisinin 
kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım 
hakkının elde edildiğine ilişkin belgeler üretim 
lisansı verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul 
tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulur. 
Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde 
istenen belgelerin mücbir sebepler veya lisans 
sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler 
dışında Kuruma sunulmaması halinde üretim 
lisansı iptal edilir. Bu üretim tesislerinde, diğer 

sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında 
belirlenen bölgelerin aynı zamanda bu Kanuna 
göre yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak da 
belirlenmesi halinde, bu alanların tahsis edileceği 
tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki diğer gerekli 
işlemler 4737 sayılı Kanuna göre yürütülür. 
Ancak bu alanları kullanacak tüzel kişiler, bu 
fıkra ile onikinci fıkra hükümleri kapsamında 
Bakanlık tarafından belirlenir.

(14)  Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında 
kurulacak üretim tesisleri için gerekli enerji iletim 
tesisleri TEİAŞ tarafından santral ünitelerinin 
işletmeye giriş programına uygun olarak yapılır.”

MADDE 17- 6446 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(3) Lisans alınıncaya kadar, Kurul tarafından 
yönetmelikle belirlenen istisnalar dışında önlisans 
sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan 
veya dolaylı olarak değişmesi, hisselerinin devri 
veya hisselerin devri sonucunu doğuracak iş ve 
işlemlerin yapılması veya Kurum tarafından 
belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
durumunda önlisans iptal edilir.”

“(10) Nükleer enerji üretim tesisleri için 
alınacak yapı ruhsatı ve diğer mevzuattan 
kaynaklanan inşaata ilişkin izin, onay, lisans, 
ruhsat ve benzeri belgeler ile üretim tesisinin 
kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım 
hakkının elde edildiğine ilişkin belgeler üretim 
lisansı verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul 
tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulur. 
Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde 
istenen belgelerin mücbir sebepler veya lisans 
sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler 
dışında Kuruma sunulmaması halinde üretim 
lisansı iptal edilir. Bu üretim tesislerinde, diğer 
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
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mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi kaydıyla üretim lisansı alınmadan 
önce üretim tesisi ile doğrudan ilgili olmayan 
yapıların inşasına başlanabilir.”

MADDE 16- 6446 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvurularda kaynak bazında tesisin 
kurulacağı saha üzerinde ve/veya sahayı 
temsil edecek son beş yıl içinde elde edilmiş 
standardına uygun belirli süreli ölçüm verisi 
bulunması istenir. Sahanın belirlenmesi, ölçümler 
ve değerlendirilmesi, verilerin elde edilmesi ve 
güvenliği ile bunların belgelendirilmesi Bakanlık 
tarafından teklif edilen ve Kurum tarafından 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 5346 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında belirlenen 
yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak 
üretim tesisleri açısından ölçüm verisi aranmaz.”

“ç) Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına 
ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için 
birden fazla başvurunun bulunması hâlinde 
başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar 
sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ 
tarafından, 5346 sayılı Kanun kapsamında YEK 
Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği 
sürelerde geçerli olmak ve aynı Kanuna ekli (II) 
sayılı cetvelde belirtilen hakları da saklı olmak 
üzere 5346 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde 
yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklif 
edilmesi esasına dayanan yarışma yapılır. Eşitlik 
halinde uygulanacak hususlar ile yarışmaya ilişkin 
usul ve esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilen 
ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir. Rüzgâr ve güneş enerjisi lisans 
başvurularının teknik değerlendirmesine ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir.”

getirilmesi kaydıyla üretim lisansı alınmadan 
önce üretim tesisi ile doğrudan ilgili olmayan 
yapıların inşasına başlanabilir.”

MADDE 18- 6446 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başvurularda kaynak bazında tesisin 
kurulacağı saha üzerinde ve/veya sahayı 
temsil edecek son beş yıl içinde elde edilmiş 
standardına uygun belirli süreli ölçüm verisi 
bulunması istenir. Sahanın belirlenmesi, ölçümler 
ve değerlendirilmesi, verilerin elde edilmesi ve 
güvenliği ile bunların belgelendirilmesi Bakanlık 
tarafından teklif edilen ve Kurum tarafından 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 5346 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında belirlenen 
yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak 
üretim tesisleri açısından ölçüm verisi aranmaz.”

“ç) Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına 
ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için 
birden fazla başvurunun bulunması hâlinde 
başvurular arasından ilan edilen kapasite 
kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek 
için TEİAŞ tarafından, 5346 sayılı Kanun 
kapsamında YEK Destekleme Mekanizmasından 
yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve aynı 
Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları 
da saklı olmak üzere 5346 sayılı Kanuna ekli 
(I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en 
düşük fiyatın teklif edilmesi esasına dayanan 
yarışma yapılır. Eşitlik halinde uygulanacak 
hususlar ile yarışmaya ilişkin usul ve esaslar 
TEİAŞ tarafından teklif edilen ve Kurum 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 
Rüzgâr ve güneş enerjisi lisans başvurularının 
teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir.”
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MADDE 17- 6446 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Milli güvenliği ilgilendiren kurum 
ve kuruluşların mülkiyetinde olup bu kurum ve 
kuruluşların tesislerine elektrik enerjisi sağlayan 
orta gerilim seviyesinden bağlı hat ve tesislerin, 
dağıtım tesisi sınırından dağıtım transformatörü 
alçak gerilim pano girişine kadar olan bölümünün 
işletme, bakım ve onarımı, ilgili kurum ve 
kuruluşların talep etmesi halinde bölgede görevli 
dağıtım şirketi tarafından yapılır. Bu tesislerde 
yatırım gerekmesi durumunda bu yatırım ilgili 
kurum ve kuruluşlarca yapılır. Bu kapsamda 
verilecek hizmetlere ilişkin alınacak bedeller 
ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 18- 6446 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında 
olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı enerji 
üretim tesisleri için başvuru tarihinden başvuruya 
konu üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü 
yapılana kadar, Kurul tarafından yönetmelik ile 
belirlenen istisnalar dışında pay devri yapılamaz. 
Pay devri yapılması halinde ilgili tüzel kişiye ait 
bağlantı anlaşması çağrı mektubu iptal edilir.

(7) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; 
doğrudan ve dolaylı ortakları, kontrolünde olan 
tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve 
dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve 
bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili 
dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım 
şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, 
bu madde kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisine 
dayalı üretim faaliyeti başvurusunda bulunamaz.”

MADDE 19- 6446 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Milli güvenliği ilgilendiren kurum 
ve kuruluşların mülkiyetinde olup bu kurum ve 
kuruluşların tesislerine elektrik enerjisi sağlayan 
orta gerilim seviyesinden bağlı hat ve tesislerin, 
dağıtım tesisi sınırından dağıtım transformatörü 
alçak gerilim pano girişine kadar olan bölümünün 
işletme, bakım ve onarımı, ilgili kurum ve 
kuruluşların talep etmesi halinde bölgede görevli 
dağıtım şirketi tarafından yapılır. Bu tesislerde 
yatırım gerekmesi durumunda bu yatırım ilgili 
kurum ve kuruluşlarca yapılır. Bu kapsamda 
verilecek hizmetlere ilişkin alınacak bedeller 
ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 20- 6446 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında 
olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı enerji 
üretim tesisleri için başvuru tarihinden başvuruya 
konu üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü 
yapılana kadar, Kurul tarafından yönetmelik ile 
belirlenen istisnalar dışında pay devri yapılamaz. 
Pay devri yapılması halinde ilgili tüzel kişiye ait 
bağlantı anlaşması çağrı mektubu iptal edilir.

(7) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; 
doğrudan ve dolaylı ortakları, kontrolünde olan 
tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve 
dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve 
bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili 
dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım 
şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, 
bu madde kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisine 
dayalı üretim faaliyeti başvurusunda bulunamaz.”
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MADDE 19- 6446 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
ile altıncı fıkrasının (a), (ç), (d) ve (f) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve 
bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler, 
ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul 
ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin 
tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde 
hazırlanır ve onaylanmak üzere Kuruma sunulur. 
Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı 
tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya 
gerekmesi hâlinde resen revize ederek onaylar. 
İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan 
tarifeleri uygulamakla yükümlüdür.”

“(3) Onaylanan tarifeler içinde, söz konusu 
tüzel kişinin tarife konusu faaliyetine ilişkin 
tüm maliyet ve hizmet bedelleri dışında piyasa 
faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir 
unsur yer alamaz. İletim ek ücreti bu hükmün 
istisnasını oluşturur.

(4) İlgili faaliyete ilişkin tüm maliyet ve 
hizmet bedellerini içeren Kurul onaylı tarifelerin 
hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm 
gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya 
tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen 
ödemelerden herhangi birini yapmaması hâlinde, 
söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de 
içeren usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir. Kurul tarafından tüketici 
özelliklerine göre abone grupları belirlenebilir. 
Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, doğrudan 
nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak 
üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans 
sahibi tüzel kişilere yansıtılır.”

MADDE 21- 6446 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
ile altıncı fıkrasının (a), (ç), (d) ve (f) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve 
bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler, 
ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul 
ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin 
tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde 
hazırlanır ve onaylanmak üzere Kuruma sunulur. 
Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı 
tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya 
gerekmesi hâlinde resen revize ederek onaylar. 
İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan 
tarifeleri uygulamakla yükümlüdür.”

“(3) Onaylanan tarifeler içinde, söz konusu 
tüzel kişinin tarife konusu faaliyetine ilişkin 
tüm maliyet ve hizmet bedelleri dışında piyasa 
faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir 
unsur yer alamaz. İletim ek ücreti bu hükmün 
istisnasını oluşturur.

(4) İlgili faaliyete ilişkin tüm maliyet ve 
hizmet bedellerini içeren Kurul onaylı tarifelerin 
hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm 
gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya 
tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen 
ödemelerden herhangi birini yapmaması hâlinde, 
söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de 
içeren usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir. Kurul tarafından tüketici 
özelliklerine göre abone grupları belirlenebilir. 
Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, doğrudan 
nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak 
üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans 
sahibi tüzel kişilere yansıtılır.”

“a) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, 
ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek 
olan bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit 
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“a) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, 
ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek olan 
bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar 
arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı 
fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Bağlantı 
tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; 
bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım 
şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı 
hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlıdır. 
Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis 
edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme ve bakım 
sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, 
bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz.”

“ç) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri 
tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri, 
elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden 
naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere 
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin 
uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri 
ve şartları içerir. Dağıtım tarifeleri; dağıtım 
sistemi yatırım harcamaları, sistem işletim 
maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, 
kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma 
maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi dağıtım 
faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm 
maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden 
oluşur. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas 
alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara 
ilişkin hedef oranlar bu kayıpları düşürmeyi 
teşvik edecek şekilde Kurul tarafından belirlenir. 
Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek 
kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara 
ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve 
tüketicilere yansıtılır. Teknik ve teknik olmayan 
kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve 
değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde 
yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına 
dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. 
Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini 
kapsamaz; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının 
dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen 
bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar 
ile sınırlıdır. Bağlantı hattının tüketici tarafından 
tesis edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme ve 
bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine 
devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli 
alınmaz.”

“ç) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri 
tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri, 
elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden 
naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere 
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin 
uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, 
hükümleri ve şartları içerir. Dağıtım tarifeleri; 
dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem 
işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp 
maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç 
okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi dağıtım 
faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm 
maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden 
oluşur. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas 
alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara 
ilişkin hedef oranlar bu kayıpları düşürmeyi 
teşvik edecek şekilde Kurul tarafından belirlenir. 
Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek 
kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara 
ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve 
tüketicilere yansıtılır. Teknik ve teknik olmayan 
kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve 
değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde 
yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

d) Perakende satış tarifeleri: Serbest 
tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler 
için, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin 
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uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları 
içerir. Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan 
tüketicilere uygulanacak perakende satış 
tarifeleri, görevli tedarik şirketi tarafından önerilir 
ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. 
Tedarik lisansı sahibi şirketin lisansında, elektrik 
enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte 
tarifelerin veya fiyat aralıklarının uygulanmasına 
ilişkin yükümlülükler yer alabilir ve buna ilişkin 
hususlar Kurul tarafından düzenlenir. Perakende 
satış tarifeleri, aktif enerji maliyeti, faturalama 
ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış 
hizmet maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin 
yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve 
hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.”

“f) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest 
tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik 
enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak 
yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında 
bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilerin 
rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve 
son kaynak tedarikçisinin makul kâr etmesine 
imkân verecek düzeyde, yürürlükteki perakende 
satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak 
hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı 
olmaksızın; Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar 
gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında 
elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife 
yapılabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü 
kapsamında uygulanması öngörülen tarifeler 
tedarik lisansı sahiplerince ayrıca teklif edilir. 
Son kaynak tedarik tarifesi, aktif enerji maliyeti, 
faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, 
perakende satış hizmet maliyeti gibi son kaynak 
tedariği kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri 
karşılayacak bedellerden oluşur.”

“(10) Kurum tarafından gelir ve tarife 
düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere 
ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan 

d) Perakende satış tarifeleri: Serbest 
tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler 
için, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin 
uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları 
içerir. Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan 
tüketicilere uygulanacak perakende satış 
tarifeleri, görevli tedarik şirketi tarafından önerilir 
ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. 
Tedarik lisansı sahibi şirketin lisansında, elektrik 
enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte 
tarifelerin veya fiyat aralıklarının uygulanmasına 
ilişkin yükümlülükler yer alabilir ve buna ilişkin 
hususlar Kurul tarafından düzenlenir. Perakende 
satış tarifeleri, aktif enerji maliyeti, faturalama 
ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış 
hizmet maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin 
yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve 
hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.”

“f) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest 
tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik 
enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak 
yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında 
bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilerin 
rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve 
son kaynak tedarikçisinin makul kâr etmesine 
imkân verecek düzeyde, yürürlükteki perakende 
satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak 
hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı 
olmaksızın; Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar 
gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında 
elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife 
yapılabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü 
kapsamında uygulanması öngörülen tarifeler 
tedarik lisansı sahiplerince ayrıca teklif edilir. 
Son kaynak tedarik tarifesi, aktif enerji maliyeti, 
faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, 
perakende satış hizmet maliyeti gibi son kaynak 
tedariği kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri 
karşılayacak bedellerden oluşur.” 
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davalarda; tüketici hakem heyetleri ile 
mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, Kurumun 
düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi 
ile sınırlıdır.”

MADDE 22- 6446 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bakanlık tarafından, EÜAŞ ile 
bağlı ortaklıklarına ait varlıkların veya bu 
bağlı ortaklıkların hisselerinin yenilenebilir 
enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı 
elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla 
özelleştirilmesinin talep edilmesi halinde, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu Kanun 
uyarınca gerçekleştirilecek özelleştirme 
işlemlerinde, 4046 sayılı Kanunun bu maddeye 
aykırı olmayan hükümleri ile birlikte bu fıkra 
hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında 
yapılacak özelleştirme ihalesine yönelik olarak 
varlıkların veya hisselerin değer tespiti yapılmaz. 
Özelleştirme ihalesi, bu madde kapsamında 
imzalanacak Elektrik Satış Anlaşması için 
geçerli olacak elektrik enerjisi satış fiyatının 
belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda 
belirtilen pazarlık usulü uygulanmak suretiyle 
gerçekleştirilir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas 
elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından 
eksiltme yapılmak suretiyle uygulanır ve ihale 
komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde 
ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme 
suretiyle sonuçlandırılabilir. Özelleştirme ihalesi 
sonucunda, varlıkların veya hisselerin devrine 
yönelik olarak, bedel alınmaksızın EÜAŞ ve ihale 
üzerinde kalan teklif sahibi arasında imzalanacak 
devir sözleşmesi ile eş zamanlı şekilde, kurulacak 
elektrik üretim tesisinde üretilecek elektrik 

“(10) Kurum tarafından gelir ve tarife 
düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere 
ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan 
davalarda; tüketici hakem heyetleri ile 
mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, Kurumun 
düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi 
ile sınırlıdır.”

MADDE 20- 6446 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bakanlık tarafından, EÜAŞ ile 
bağlı ortaklıklarına ait varlıkların veya bu 
bağlı ortaklıkların hisselerinin yenilenebilir 
enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı 
elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla 
özelleştirilmesinin talep edilmesi halinde, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu Kanun 
uyarınca gerçekleştirilecek özelleştirme 
işlemlerinde, 4046 sayılı Kanunun bu maddeye 
aykırı olmayan hükümleri ile birlikte bu fıkra 
hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında 
yapılacak özelleştirme ihalesine yönelik olarak 
varlıkların veya hisselerin değer tespiti yapılmaz. 
Özelleştirme ihalesi, bu madde kapsamında 
imzalanacak Elektrik Satış Anlaşması için 
geçerli olacak elektrik enerjisi satış fiyatının 
belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda 
belirtilen pazarlık usulü uygulanmak suretiyle 
gerçekleştirilir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas 
elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından 
eksiltme yapılmak suretiyle uygulanır ve ihale 
komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde 
ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme 
suretiyle sonuçlandırılabilir. Özelleştirme ihalesi 
sonucunda, varlıkların veya hisselerin devrine 
yönelik olarak, bedel alınmaksızın EÜAŞ ve ihale 
üzerinde kalan teklif sahibi arasında imzalanacak 
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enerjisinin satışına ilişkin olarak, ihale üzerinde 
kalan teklif sahibi veya bağlı ortaklık ile TETAŞ 
veya EÜAŞ arasında ihale sonucu belirlenen 
elektrik enerjisi satış fiyatı üzerinden, Elektrik 
Satış Anlaşması imzalanır. İhalede eksiltmeye 
esas olacak elektrik enerjisi başlangıç satış 
fiyatı ile Elektrik Satış Anlaşması fiyatının 
güncellenmesi dâhil diğer usul ve esaslar ihale 
ilanına çıkılmadan önce Bakanlık tarafından 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bu 
usul ve esaslar ihale şartnamesinde belirtilir.”

MADDE 23- 6446 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 
“kamulaştırma bedelleri” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ile ilgili diğer giderler” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 24- 6446 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci 
fıkrası sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(7) TETAŞ üçüncü, beşinci ve altıncı 
fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarını, 
mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması 
durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim 
santrallerini işleten şirketlerden temin eder. 
Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat 
belirleme dahil diğer usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca belirlenir.”

MADDE 25- 6446 sayılı Kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen geçici 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) EÜAŞ veya 
bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 

devir sözleşmesi ile eş zamanlı şekilde, kurulacak 
elektrik üretim tesisinde üretilecek elektrik 
enerjisinin satışına ilişkin olarak, ihale üzerinde 
kalan teklif sahibi veya bağlı ortaklık ile TETAŞ 
veya EÜAŞ arasında ihale sonucu belirlenen 
elektrik enerjisi satış fiyatı üzerinden, Elektrik 
Satış Anlaşması imzalanır. İhalede eksiltmeye 
esas olacak elektrik enerjisi başlangıç satış 
fiyatı ile Elektrik Satış Anlaşması fiyatının 
güncellenmesi dâhil diğer usul ve esaslar ihale 
ilanına çıkılmadan önce Bakanlık tarafından 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bu 
usul ve esaslar ihale şartnamesinde belirtilir.”

MADDE 21- 6446 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 
“kamulaştırma bedelleri” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ile ilgili diğer giderler” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 22- 6446 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci 
fıkrası sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(7) TETAŞ üçüncü, beşinci ve altıncı 
fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarının, 
mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış 
olan enerji alış anlaşmalarından karşılanmaması 
durumunda öncelikli olarak yerli kömür yakıtlı 
elektrik üretim santrallerinden birer yıllık 
sözleşmelerle temin etmek amacıyla elektrik 
enerjisi alım ihaleleri düzenleyebilir. Söz 
konusu elektrik enerjisi alım ihaleleri ile ilgili 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 23- 6446 sayılı Kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen geçici 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) EÜAŞ veya bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile 
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birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun 
kapsamında oluşturulacak kamu üretim 
şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait 
üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
özelleştirilmiş  olanlarla, yürürlük tarihinden 
sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli 
olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı 
açısından gerekli izinlerin tamamlanması 
amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. 
Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak 
bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, 
işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 
4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim 
şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu 
maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük 
tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de 
geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti 
durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. 
Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların 
gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından 
gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve 
esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 26- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- (1) Bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla öngörülen düzenlemeler 
yürürlüğe konuluncaya kadar, Kurul tarafından 
yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ 
ve Kurul kararlarının bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 20- (1) Kurul kararlarına 
uygun şekilde tahakkuk ettirilmiş dağıtım, sayaç 
okuma, perakende satış hizmeti, iletim ve kayıp-

varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu 
üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan 
bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, 
yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar 
için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına 
uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi 
ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin 
tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar 
süre tanınır. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere 
ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile 
varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu 
üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan 
bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük 
tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de 
geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti 
durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. 
Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların 
gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından 
gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve 
esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 24- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- (1) Bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla öngörülen düzenlemeler 
yürürlüğe konuluncaya kadar, Kurul tarafından 
yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ 
ve Kurul kararlarının bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 20- (1) Kurul kararlarına 
uygun şekilde tahakkuk ettirilmiş dağıtım, sayaç 
okuma, perakende satış hizmeti, iletim ve kayıp-
kaçak bedelleri ile ilgili olarak;
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kaçak bedelleri ile ilgili olarak açılmış olan her 
türlü ilamsız icra takibi, dava ve başvurular 
hakkında 17 nci madde hükümleri uygulanır.” 

MADDE 27- 30/5/2013 tarihli ve 6491 
sayılı Türk Petrol Kanununun 8 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden 
Kanununun 2 nci maddesi ait IV. Grup (b) 
bendinde belirtilen ve yeraltı işletmesi gerektiren 
madenlerdeki metan gazı yeryüzünden veya 
ocak içerisinden üretilir. Üretilen metan gazı 
maden işletme ruhsat sınırları içerisinde kalmak 
kaydıyla, maden sahibine bu Kanun kapsamında 
işletme ruhsatı verilir. Ancak, işletme ruhsatının 
verilmesinde anılan madenlerin bünyesindeki 
metan gazı miktarı ton başına en az beş metreküp 
olması şartı aranır. Üretilen metan gazı 18/4/2001 
tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
kapsamında lisanslandırılmak kaydıyla piyasada 

a) Mahkeme ve tüketici hakem heyeti 
kararına istinaden, dağıtım şirketleri ya da 
tedarikçi tarafından yapılan iadeler ve mahkeme 
kararında yer alan giderler dağıtım tarifeleri 
yoluyla karşılanır. Bu hususa ilişkin usul ve 
esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

b) Açılmış olan her türlü ilamsız icra takibi, 
dava ve başvurular hakkında 17 nci madde 
hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 21- (1) Elektrik dağıtım 
şirketlerine 2006-2010 uygulama döneminde 
özel maliyetlere aktarılan yatırım harcamaları 
ile 2010 yılı sonu itibarıyla yapılmakta olan 
yatırımlar hesabında yer alan yatırım harcamaları 
toplamının, EPDK tarafından onaylanmış yatırım 
tutarının üzerinde olması durumunda; 2010 
yılı sonu itibarıyla yapılmakta olan yatırımlar 
kapsamında yer alan ve Avrupa Yatırım Bankası 
ile Dünya Bankasından kredi alınmak suretiyle 
yapılan yatırım harcamaları; faiz, enflasyon ve 
benzeri herhangi bir güncelleme yapılmaksızın 
1/1/2016 tarihinde başlayan uygulama dönemi 
tarife hesaplamalarında dikkate alınır.”

MADDE 25- 30/5/2013 tarihli ve 6491 
sayılı Türk Petrol Kanununun 8 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden 
Kanununun 2 nci maddesi ait IV. Grup (b) 
bendinde belirtilen ve yeraltı işletmesi gerektiren 
madenlerdeki metan gazı yeryüzünden veya 
ocak içerisinden üretilir. Üretilen metan gazı 
maden işletme ruhsat sınırları içerisinde kalmak 
kaydıyla, maden sahibine bu Kanun kapsamında 
işletme ruhsatı verilir. Ancak, işletme ruhsatının 
verilmesinde anılan madenlerin bünyesindeki 
metan gazı miktarı ton başına en az beş metreküp 
olması şartı aranır. Üretilen metan gazı 18/4/2001 
tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
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faaliyete konu edilebilir. Üretilecek metan 
gazından alınacak devlet hissesi 9 uncu maddede 
belirtilen oranda alınır. Bu oranı, iki katına 
kadar arttırmaya veya yarısına kadar indirmeye 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.”

MADDE 28- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 29- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

TBMM Basımevi - 2016

kapsamında lisanslandırılmak kaydıyla piyasada 
faaliyete konu edilebilir. 9 uncu madde gereğince 
üretilecek metan gazından alınacak devlet 
hissesinin oranını belirlemeye Bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 26- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 27- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.
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