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I/0933C.525

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

(İlgili Maddeleri)

Kanun No. 6446                                      

Kabulü: 14.3.2013                                

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

     Amaç

     MADDE 1 –(1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel
hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik
enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin
yapılmasının sağlanmasıdır.

     Kapsam

     MADDE 2 – (1) Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende
satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin
hak ve yükümlülüklerini kapsar.

     Tanımlar ve kısaltmalar

      –MADDE 3  (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

     a) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine
ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren
anlaşmayı,

     b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

     c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

     ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

     d) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde
işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

     e) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
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     f) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve
tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak
gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç
arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz
edilen ya da devralınan sayaçları,

     g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

     ğ) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

     h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

     ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç,
kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve
yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve
ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,

     i) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması
kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından
yetkilendirilen tedarik şirketini,

     j) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,
elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi
olmayan ticari anlaşmaları,

     k) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

     l) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,

m) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

     n) İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı
olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim
şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı
noktalarına kadar olan tesisleri,

     o) İmdat grupları: Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrik enerjisi
kesilmelerinde kullanılan elektrojen gruplarını,

     ö) İştirak: Kamu iktisadi teşebbüsü olanlar hariç olmak üzere; doğrudan veya dolaylı
olarak tek başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişilerle birlikte piyasada
faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişiyi kontrol eden şirket veya doğrudan ya da dolaylı
olarak, tek başına veya birlikte, başka herhangi bir şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve
kişiler tarafından kontrol edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiyi ve bu şirketlerin
ve/veya piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin birinin diğeriyle veya birbirleriyle olan
doğrudan veya dolaylı ilişkisini,

     p) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak
üretimini,

     r) Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici
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etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir
tüzel kişinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait
bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde
belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları,

     s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

     ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

     t) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca verilen
izni,

     u) Merkezî uzlaştırma kuruluşu: Piyasa katılımcıları arasındaki ilgili yönetmelikle
belirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak kurulan kuruluşu,

     ü) Mevcut sözleşmeler: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu
Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakkında Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet
Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili
İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması
Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre
imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini,

     v) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 100 kilovat ve altında
olan kojenerasyon tesisini,

     y) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış
satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik
tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası
aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi
ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi
tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize
edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

     z) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına
başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli
verilen izni,

     aa) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

     bb) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat
ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi
piyasasını,

     cc) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla
tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi
tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
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     çç) Sistem kontrol anlaşması: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi veya dağıtım şirketi
ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi veya işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel
kişi arasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün
korunmasını sağlayan hükümleri içeren ve özel hukuk hükümlerine göre yapılan anlaşmaları,

     dd) Sistem kullanım anlaşması: Bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya
tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili
kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı,

     ee) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini,
son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir
tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini,

     ff) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara
dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

     gg) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını,

     ğğ) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik
lisansına sahip şirketi,

     hh) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende
satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

     ıı) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

     ii) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

     jj) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya
yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,

    kk) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

     ll) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,

     mm) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,

     nn) Türev piyasalar: İleri bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere
elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden alım satımının yapıldığı piyasaları,

     oo) Uluslararası enterkonneksiyon: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik
sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel, ünite yönlendirmesi veya izole bölge
yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla işletilmesini esas alan enterkonneksiyonu,

     öö) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine
dönüştürülmesini,

     pp) Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya
işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği
elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,
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rr) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

     ss) Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce
sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite
koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak
tanımlanan hizmetleri,

1
    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,

2
   tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis

edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,

     ifade eder.

  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

     Tebligat

     MADDE 21 –(1) Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, ancak ilanen yapılacak
tebligatlar Resmî Gazete'de yayımlanır.

     Vergi ve harçlar

     MADDE 25 – (1) DSİ tarafından, 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılan ve ortak tesis
yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin
anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler harçtan
müstesnadır.

     Atıflar ve yönetmelikler

     MADDE 31 – (1) Diğer mevzuatta, 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan
maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

     (2) Bu Kanun kapsamında düzenlenmesi gereken ve süre belirtilmeyen yönetmelikler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelikler yürürlüğe
girinceye kadar mevcut yönetmelik, tebliğ, Kurul kararı gibi bütün genel düzenleyici
işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

      Ulusal tarife uygulaması
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     GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan
tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından
kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum
tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması, 31/12/2020 tarihine
kadar uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri fiyat
eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.   ¤

4
   (2) 31/12/2020 tarihine kadar ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal

tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife, Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla
yürürlüğe girer.

     (3) 31/12/2015 tarihine kadar tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur.

     (4) Bu madde kapsamındaki sürelerin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu
yetkilidir.

     Yap-işlet-devret sözleşmesi

      –GEÇİCİ MADDE 2  (1) 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlık ile yap-işlet-devret
sözleşmesi yapmış olan fakat işletmeye girmeden sözleşmelerini sonlandırmış veya
sonlandıracak şirketlerin, bu Kanun kapsamında lisans alarak faaliyetlerini sürdürmelerini
teminen, sözleşme kapsamında yap-işlet-devret tesislerinin kurulması için lehlerine irtifak
hakkı tesis edilmiş olan Hazine taşınmazları, üzerindeki tesislerin değeri dikkate alınmaksızın,
rayiç bedeli üzerinden Maliye Bakanlığınca bu şirketlere doğrudan satılabilir.

     Vergi düzenlemeleri

      –GEÇİCİ MADDE 3  (1) Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya
şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak
devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar,
kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle zarar
oluşması hâlinde, bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Yapılan bu bölünme
işlemleri 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan
bölünme işlemi olarak kabul edilir.

     (2) Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden
müstesnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler, vergiye
tabi işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. İndirim yoluyla
giderilemeyen katma değer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamına giren işlemlerde,
6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanmaz.

     (3) Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu Kanuna istinaden
belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı
Kanun kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır.

     Arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler

     GEÇİCİ MADDE 4 –(1) Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle
oluşturulması amacıyla, 31/12/2020 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı
sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına
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Bakanlar Kurulu yetkilidir. ¤

     a) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi
sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.

     b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan
ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

     (2) Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan; 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile Bakanlık tarafından düzenlenen bir
maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun
2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik
üretim tesislerinde; tesis, ulaşım yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadar ki enerji nakil
hattı için kullanılacak olanlar hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı
tarafından bedeli karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya
kullanma izni verilir.

     (3) İkinci fıkrada belirtilen amaçlarda kullanılacak olan taşınmazların 25/2/1998 tarihli ve
4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, yaylak, kışlak ile kamuya ait otlak ve
çayır olması hâlinde, 4342 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bu taşınmazlar, tahsis amacı
değiştirilerek Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı
tarafından bedeli karşılığında kiralama yapılır veya irtifak hakkı tesis edilir.

     (4) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla işletmede olanlar dâhil 31/12/2020 tarihine kadar
işletmeye girecek olan 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretim tesisleri ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine
kadar işletmeye girecek olan Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve
izni kapsamında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan
madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve
lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine
devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatlarından, ilgili kurum tarafından verilmiş izin
tarihinden itibaren yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve
kullanma izni bedellerine yüzde seksen beş indirim uygulanır. Bunlardan Orman Köylüleri
Kalkındırma Geliri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz. Bu Kanunun yayımı
tarihinden önce kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektrik üretim tesisi yapılmak
amacıyla ihalesi yapılan ya da sözleşmeye bağlanan maden sahalarında kurulmuş ve
kurulacak tesisler bu fıkrada yer alan indirim ve istisnalardan faydalanamaz. Bu fıkra
kapsamındaki sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

     Elektrik Enerjisi Fonu

      –GEÇİCİ MADDE 5  (1) 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan projeler
kapsamında ilgili şirketlerle mülga Elektrik Enerjisi Fonu arasında imzalanan Fon Anlaşmaları
gereğince, Fon tarafından sağlanan ve sağlanacak olan ve şirketlerin satış tarifelerine
yansıtılmak suretiyle, şirketlere ilave kaynak sağlanarak, Fona geri ödenmesi öngörülen
kredilerin geri ödenmesinde faiz uygulanmaz.

     Genel aydınlatma
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     GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31/12/2017 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında
aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak
ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından
karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel
bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir
alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi
olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi
payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları
iki katına kadar artırmaya yetkilidir. ¤

     (2) Bakanlığın belirleyeceği temsilcinin başkanlığında dağıtım şirketi, ilgili belediye
ve/veya il özel idaresi temsilcilerinden oluşan aydınlatma komisyonunun genel aydınlatma
kararı vereceği bölgelere ilişkin gerekli yatırımlar, dağıtım şirketince yapılır.

     (3) Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim ve yatırım giderleri,
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz
girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır.

     (4) TEDAŞ, belirli dönemler itibarıyla dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki
tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin olarak dağıtım
şirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar. Yapılan denetimler sonucunda dağıtım şirketine
fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, fazla yapılan ödeme tutarının, ödemenin
yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi ilgili
dağıtım şirketinden istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması hâlinde söz konusu ödeme
tutarı dağıtım şirketinin cari dönem alacaklarından mahsup edilir. Bu suretle de tahsil
edilemeyen alacaklar Bakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Fazla ödemeler nedeniyle yapılan tahsilatların yüzde
sekseni genel bütçeye gelir kaydedilir, geriye kalan yüzde yirmilik kısmı ise ilgili mahalli
idarelere aktarılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde
usul ve esas belirlemeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir.

     (5) Bakanlık birinci fıkra kapsamındaki ödemelere ilişkin gerekli düzenlemeleri bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapar. Bu süre zarfında, genel
aydınlatma tüketim giderlerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemler, 4628 sayılı Kanunun bu
Kanunla mülga geçici 17 nci maddesine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine
Müsteşarlığı tarafından yürütülür. 4628 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga geçici 17 nci
maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılan ödemelere ilişkin denetim, takip ve
tahsilat işlemleri dördüncü fıkra kapsamında yapılır.

     (6) Aydınlatmayla ilgili ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına,
uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle düzenlenir.

     Otoprodüktör lisansının üretim lisansına dönüştürülmesi

     GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisanslarındaki
hakları korunarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde resen ve lisans
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alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
Kuruma otoprodüktör lisansı başvurusunda bulunulamaz; yapılmış başvurular üretim lisansı
kapsamında değerlendirilir.

     (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından
işletilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen otoprodüktör
lisansları üretim lisansına dönüştürülür ve satış/işletme hakkı devir sözleşmelerinde
belirlenen hususlar üretim lisansına dercedilir. Bu kapsamdaki lisans sahipleri, bir takvim yılı
içinde elektrik enerjisi üretim miktarının en fazla yüzde yirmisini piyasada satabilir. Arz
güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hâllere münhasır olmak üzere, Kurul bu oranı artırabilir.

Üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmesi

7
    –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
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 içinde Bakanlık tarafından
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

     İşletmeye geçmemiş ya da geçememiş lisanslara yönelik işlemler

      –GEÇİCİ MADDE 9  (1) Üretim lisansına dercedilen inşaat öncesi süre içerisinde, üretim
tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal
edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak; yoksa sadece altı ay
süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde de yükümlülüklerini ikmal edemeyen
tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.

     (2) Kamu kuruluşlarından elektrik üretim tesisi kurmak üzere redevans usulüyle alınmış
kömür sahası için verilmiş lisanslar ile lisansa dercedilmiş inşaat öncesi süre içerisinde
yapılması gereken kamulaştırma ve demiryolu rölekasyon işlemleri bu süre içerisinde
tamamlanamayacağı Kuruma gerekçeleriyle belgelendirilen ve bu gerekçeleri Kurul tarafından
kabul edilen lisanslar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

     (3) Mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak
isteyen tüzel kişilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içerisinde Kuruma
başvurmaları hâlinde lisansları veya başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir.

     Mevcut lisans başvurularının önlisansa dönüştürülmesi
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      –GEÇİCİ MADDE 10  (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumca henüz
sonuçlandırılmamış üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarak değerlendirilir ve
sonuçlandırılır.

     Tedarik lisansı verilmesi

     GEÇİCİ MADDE 11 –(1) Toptan satış ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere,
mevcut lisanslarındaki hakları korunarak resen ve bedel alınmaksızın tedarik lisansı verilir.

     Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri ile projelere lisans verilmesi

     GEÇİCİ MADDE 12 –(1) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri ile projelere,
mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili mevzuat kapsamında
resen lisans verilir.

     Hazine yatırım garantisi

     GEÇİCİ MADDE 13 –(1) 3096 sayılı Kanun, 3996 sayılı Kanun ve 4283 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti amacıyla gerçekleştirilen
yatırımlara Hazine yatırım garantisi verilmez.

     İnşaatına başlanmış olan tesislere yeni lisans verilmesi

     GEÇİCİ MADDE 14 – (1) ........................................ 
8

    (2) .......................................................
9

    (3) .......................................................
10

    (4)........................................................
11

     Atıl hidroelektrik santralleri

     GEÇİCİ MADDE 15 –(1) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik
üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli
sebeplerle üretim faaliyetinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış
hidroelektrik santrallerinin hak sahipleriyle, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden altı ay
içerisinde başvurmaları ve mevcut projelerle çakışmaması hâlinde, DSİ tarafından ilana
çıkılmaksızın 1 kuruş/kilovatsaat bedelle ilgili yönetmelik çerçevesinde su kullanım hakkı
anlaşması imzalanır.

     Devam eden iş ve işlemler

     GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından
kamulaştırma kararı veya 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre devir kararı alınmış
olan elektrik üretim ve dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması ve
devir işlemleri Kurum tarafından sonuçlandırılır.

     Yürürlük
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

     MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme

     MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

---------o----------

BU KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUAT:

Değişiklik Yapan  Yayımlandığı           Yürürlük    Değiştirilen

Mevzuat No.       R.Gazete Tarih ve No.  Tarihi      Maddeler

________________  _____________________  __________  __________________ Anayasa Mah.

          24.6.2015 - 29396     24.6.2015    Gç.Md.14K.2014/93

                                        24.12.2015    Gç.Md.8

         24.12.2015 - 29572    01.01.2016    Gç.Md.1,4,62015/8317

              17.6.2016  - 29745    17.06.2016    Md.3,Gç.Md.86719

---------o----------

- Bu bent, 17.6.2016 R.G. tarihli  ile eklenmiştir.6719 s. Kanun

^

- Bu bent, 17.6.2016 R.G. tarihli  ile eklenmiştir.6719 s. Kanun

^

- Bu fıkradaki "31⁄12⁄2015" ibaresi 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere,
24.12.2015 R.G. tarihli 2015⁄8317 s. Karar ile "31⁄12⁄2020" olarak değiştirilmiş olup
metne işlenmiştir.

^

- Bu fıkradaki "31⁄12⁄2015" ibaresi 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere,
24.12.2015 R.G. tarihli 2015⁄8317 s. Karar ile "31⁄12⁄2020" olarak değiştirilmiş olup
metne işlenmiştir.

^

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/pdf/mevbank/dis-ticaret-ve-gumruk/tesvik-mevzuati_i_/ilgili-kanun-ve-khkler_i_0933c-000_/Anayasa%20Mah.
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www.lebibyalkin.com Sayfa 12/13

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

- Bu fıkradaki "31⁄12⁄2015" ibaresi 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere,
24.12.2015 R.G. tarihli 2015⁄8317 s. Karar ile "31⁄12⁄2020" olarak değiştirilmiş olup
metne işlenmiştir.

^

- Bu fıkradaki "31⁄12⁄2015" ibaresi 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere,
24.12.2015 R.G. tarihli 2015⁄8317 s. Karar ile "31⁄12⁄2017" olarak değiştirilmiş olup
metne işlenmiştir.

^

- Bu madde, 17.6.2016 R.G. tarihli . Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.6719 s

 

- Bu maddenin 24.12.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 24.6.2015 R.G. trihli
2013⁄65 E.ve 2014⁄93 K. No.lu Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmeden önceki
şekli aşağıdadır:

---------------------------------------------

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile
varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine,
bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna
yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin
tamamlanması amacıyla 31⁄12⁄2018 tarihine kadar süre tanınır. Bu sürenin üç yıla
kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 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, bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli olmak üzere, elektrik üretim
faaliyeti durdurulamaz, idari para cezası uygulanmaz.

^

- Bu fıkranın, 24.6.2015 R.G. tarihli 2013⁄65 E. ve 2014⁄93 K. s. Anayasa Mahkemesi
Kararı ile iptal edilmeden önceki şekli aşağıdadır:

----------

"(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı
olarak santral inşaatına başlamış ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya
durdurulmuş olan lisans sahiplerine; Bakanlıkça üretim tesisi yatırımının geri
dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi ve kamu yararı görülmesi şartıyla, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kuruma başvurulması
hâlinde Kurum tarafından lisans verilir. Bu fıkra hidroelektrik üretim tesislerini
kapsamaz."

^
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www.lebibyalkin.com Sayfa 13/13

9.  

10.  

11.  

- Bu fıkranın, 24.6.2015 R.G. tarihli 2013⁄65 E. ve 2014⁄93 K. s. Anayasa Mahkemesi
Kararı ile iptal edilmeden önceki şekli aşağıdadır:

----------

(2)- Başvuru sahipleri, birinci fıkra kapsamında üretim faaliyeti için alınması gerekli
ruhsat ve izin gibi diğer işlemler, lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde
tamamlanıncaya kadar, faaliyetlerine devam ederler. Bu süre içerisinde gerekli izinleri
alamayanların faaliyetleri, bu izinler tamamlanıncaya kadar durdurulur.

^

- Bu fıkranın, 24.6.2015 R.G. tarihli 2013⁄65 E. ve 2014⁄93 K. s. Anayasa Mahkemesi
Kararı ile iptal edilmeden önceki şekli aşağıdadır:

----------

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce birinci fıkra kapsamındaki üretim tesislerinin
kullanımı amacıyla tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin tarımsal
bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımını teminen bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan
tarım arazilerinin her metrekaresi için yedi Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.
Tarım arazisi vasfından çıkarılan arazilerin, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği
doğrultusunda vasfı değiştirilir.

^

- Bu fıkranın, 24.6.2015 R.G. tarihli 2013⁄65 E. ve 2014⁄93 K. s. Anayasa Mahkemesi
Kararı ile iptal edilmeden önceki şekli aşağıdadır:

----------

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.

^


