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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
17.11.2021

Gereğini saygılarımla arz ederim.		
			

İbrahim Aydın

			

Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 16/11/2021 tarihinde sunulan 2/3950 Esas Numaralı
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi olarak katılmak ister,
bilginize arz ederim.			
17.11.2021
Sena Nur Çelik
			

Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3950 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı
koyuyorum.
Gereğini arz ederim.

17 Kasım 2021
Selim Yağcı

		

Bilecik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
16.11.2021 Tarih 2/3950 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifine imza koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

17/11/2021
Burhan Çakır

		

Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
16.11.2021 tarih ve 2/3950 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

17.11.2021
Süleyman Karaman

		

Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(2/3950) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

17.11.2021

		

Abdullah Nejat Koçer

		

Gaziantep
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

17/11/2021
Rümeysa Kadak

		

İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.

16.11.2021
Mehmet Cihat Sezal

		

Kahramanmaraş

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

16/11/2021
Selahattin Minsolmaz

		

Kırklareli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.

16.11.2021
Ahmet Sorgun

		

Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.

16.11.2021
Ahmet Çakır

		

Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.

16.11.2021
Hakan Kahtalı

		

Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3950 Esas Numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İmzamı
Koyuyorum.
Gereğini arz ederim.

17.11.2021
Recep Uncuoğlu

		

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sakarya

(Sıra Sayısı: 287)

‒7‒
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3950)
ESAS

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

TALİ

Adalet Komisyonu
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
GENEL GEREKÇE

Teklif ile uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler
yapılması öngörülmektedir.
Yapılan düzenleme ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması, elektrik
enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici
üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca
EPDK bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki
gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon)
alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere
gerekli idari yapının kurulması amaçlanmaktadır.
Yine elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli
teknik altyapının oluşturulması ve buna ilişkin hukuki altyapının kurulması; bu kapsamda çevrenin
korunması için sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda elektrikli araç kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme dayalı yeterli ve sürdürülebilir
elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesi, piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde
düzenleme ve denetim usul ve esasları, piyasa işleyişi temel ilkeleri, piyasadaki taraflar ile EPDK’nın
görev, yetki, sorumluluklar ve haklarının belirlenmesi ile elektrikli araç kullanıcılarının haklarının
güvence altına alınması amaçlanmaktadır.
Düzenleme kapsamında, doğal gaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz
arzının sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin
gecikmesi vb.) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak tüketicilerin korunmasına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi; genel enerji dengesini dikkate alan “Uzun Dönemli Türkiye Ulusal Enerji
Planı” çalışmasının yapılması bu çalışma sonucu ortaya çıkacak öngörüler ile elektrik enerjisi ve doğal
gaz arz güvenlikleri çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin belirlenmesine katkı sağlanması ve bu
yönde gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin mevzuat altyapısının kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini
de kullanabilmeleri ile enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin
de faydalanmasının sağlanması hedeflenmekte, enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden
yararlanmak isteyenlerin kapsamı tanımlanmakta ve enerji verimliliği uygulama projelerinin
desteklenmesine ilişkin esasların kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.
Yine düzenleme ile 6491 sayılı Kanun gereğince yapılan petrol ruhsatı başvuru ve değerlendirme
süreçlerinin kısaltılarak petrol yatırımcısının sektörde faaliyete başlama süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır.
Kanun Teklifi ile 5846 sayılı Kanunda yer alan bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve
koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenlemeye,
tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar dahil edilmektedir. Bunun yanında canlı spor etkinliklerinde
çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi noktasında mevzuatta bulunan eksikliğin giderilmesi
amacıyla 5894 sayılı Kanunda düzenleme yapılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Diğer taraftan Teklif, orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye
üretiminde zorunlu olarak karada kurulması gereken tesis, depo, arındırma havuzu vb. yapıların kıyıda
bulunan orman alanlarında da kurulabilmesine yönelik düzenlemeler içermektedir.
İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile bu
merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla, bu öğrencilere yönelik düzenleme
yapılmaktadır. Ayrıca usta öğretici sayısının artırılmasına ve çırak kayıtlarını artırmaya yönelik
değişiklik yapılmaktadır.
Teklif ile, Ölçüler ve Ayar Kanununun Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen maddelerinden
doğacak hukuksal boşluğun giderilmesi amacıyla, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında
belirtilen gerekçelerini karşılayacak ve aynı zamanda yasal metroloji sisteminin işleyişini de
bozmayacak şekilde değişiklik yapılmaktadır.
Bununla birlikte kalkınma ajanslarının mahalli idarelerden alacağı payların mahiyeti
düzenlenmekte ve geciken alacaklar için 3095 sayılı Kanunda yer alan temerrüt faizi uygulanacağı
hükme bağlanmaktadır.
Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan
personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve
muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenlemeye gidilmektedir.
Proje bazlı yatırım olarak adlandırılan ülkemiz için stratejik önemi haiz, teknolojik içeriği ve katma
değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi desteği, uygulamada yaşanan tereddütleri
gidermek amacıyla yeniden düzenlenmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde, yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak
sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan
düzenleme, madde ile tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde yeniden
düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile telif hakkı sahipleri tarafından izinsiz kullanımları engellemek
amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya
tanıtımını yapanların cezalandırılması amaçlanmaktadır. Düzenleme ayrıca 2001/29/AT sayılı AB
Direktifi ile de uyum sağlamaktadır.
Madde 2- Balık yetiştiriciliği sektörü son yirmi yılda hızlı bir gelişim göstermiş ve ihracat bir milyar
doları aşmıştır. Önümüzdeki dönemde de ihracatın artırılarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
Balık yetiştiriciliğinde sanayi tesislerinden uzak, kirliliğin minimum düzeyde olduğu, kaliteli ve
devamlı düzeyde su kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak sektörün gelişimi açısından ihtiyaç
duyulan kaliteli su kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde
kullanılması sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından zaruriyet arz etmektedir.
Orman içi sular kullanılarak orman alanında gerçekleştirilecek balık yetiştiriciliği faaliyetleri de
diğer su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri gibi Çevresel Etki ve Değerlendirme sürecine tabi olup ÇED
sürecine uygunluğu onaylanmadan hiçbir balık çiftliğinin faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir.
Ormanların sahip olduğu ekosistemin bir parçası olan buralardaki su kaynaklarının zaruri olarak
kullanılarak su ürünleri üretme tesisi kurulması orman ekosisteminin kullanılmasıyla doğrudan ilgili
olup bu tür faaliyetler ormanda zarara yol açacak herhangi bir faaliyeti de içerisinde barındırmamaktadır.
Diğer taraftan göl, baraj ve denizde bulunan balık, midye ve istridye yetiştiriciliği tesisleri, depo,
arındırma havuzu vb. zaruri yapıların tesisi için kıyıda bulunan orman alanlarına ihtiyaç duymaktadır.
Geldiği nokta itibariyla dünyada su ürünleri yetiştiriciliğinde söz sahibi olan sektörün gelişimine destek
olmak için, kıyıda bulunan orman alanların yetiştiricilerimize ihtiyaçları doğrultusunda kiralanması
büyük önem taşımaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde ile Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarih ve Esas No:2018/104; Karar No:2020/39 sayılı
6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki balık üretmek
üzere tesis kurulmasına ilişkin iptal kararı gerekçesi dikkate alınarak; özellikle ihracatın önemli
bir unsuru olan Türk somonu olarak adlandırılan denizlerde yetiştirilen alabalıkların yavrularının
üretilerek belirli bir boya kadar büyütüleceği orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal
statüleri oluşturularak yatırımların ve üretimin devamlılığının sağlanması, yatırımcıların haklarının
korunması ve su ürünleri ihracatımızın en önemli bölümünü oluşturan, denizlerde balık, midye ve
istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu vb. kurulumu için karada zaruri
ihtiyaç alanlarının karşılanması amaçlanmaktadır.
Madde 3- 1163 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif
birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere
kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı hüküm altına
alınmıştır. Tarımsal desteklemelere aracılık yapmakta olan kooperatiflerde; kooperatifin, kooperatif
birliklerine, kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olma süreci genel kurullarından alınacak
yetkiye bağlıdır. Bununla birlikte, genel kuruların yapılması belli bir takvime bağlı olması sebebi ile
bahse konu tarımsal destekleme ödemelerinin kooperatif ortağı çiftçilere yapılmasında mağduriyet
oluşturmaması için söz konusu hükmün 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanması öngörülmektedir.
Madde 4- Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması amaçlanmaktadır.
Madde 5- Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması amaçlanmaktadır.
Madde 6- Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması amaçlanmaktadır.
Madde 7- Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması amaçlanmaktadır.
Madde 8- Madde ile 01/01/2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak olan TRT payına ilişkin
geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
Madde 9- 3096 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde YİD modeli ile tesis edilen doğalgaz ve
hidroelektrik santral projelerinde şirketler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan
uygulama/imtiyaz sözleşmeleri esas alınarak 4684 sayılı Kanun gereğince Elektrik Enerjisi Fonu ile
fon anlaşmaları yapılmıştır. Yapılan fon anlaşmalarının 2019 yılı Haziran ayı itibariyle tamamen sona
ermesi nedeniyle fon yükümlülüklerinin uygulanabilirliği kalmamıştır. Bu kapsamda Kanun Teklifi
3291 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması sureti ile elektrik
faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada
sadeleştirmeye gidilmesi amaçlanmaktadır. Madde ile 3291 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin
dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması nedeni ile işlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu
Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş madde hükmünün de
kaldırılması amaçlanmaktadır.
Madde 10- Madde ile 01/01/2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak olan Katkı Payına
ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
Madde 11- 3096 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde YİD modeli ile tesis edilen doğalgaz ve
hidroelektrik santral projelerinde şirketler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan
uygulama/imtiyaz sözleşmeleri esas alınarak 4684 sayılı Kanun gereğince elektrik enerjisi fonu ile
fon anlaşmaları yapılmıştır. Yapılan fon anlaşmalarının 2019 yılı Haziran ayı itibariyle tamamen sona
ermesi nedeniyle fon yükümlülüklerinin uygulanabilirliği kalmamıştır. Madde ile elektrik faturalarında
yer alan bileşenlerin azaltılarak, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye
gidilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 12- Mesleki eğitim merkezlerinde 9,10,11 ve 12 nci sınıflarda eğitim ve öğretim yapılmakta
olup öğrenciler çırak olarak başladıkları eğitimlerini ustalık ile tamamlamaktadır. Mesleki eğitim
merkezlerinde eğitim gören öğrenciler 11 inci sınıf sonunda yapılan beceri eğitimi sınavı sonrasında 12
nci sınıfa geçtiğinde kalfalık yeterliliğini kazanmaktadır.
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İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile bu
merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Madde ile kalfalık yeterliliklerine sahip 12 nci sınıf öğrencilerinin, 9, 10 ve 11 inci sınıf
öğrencilerine göre işletmeye daha fazla katkı sağladıkları dikkate alınarak farklı ücret uygulanması
amaçlanmaktadır.
Madde 13- 2018-2019 yıl aralığında ustalık belgesi alanların usta öğreticilik kurslarına katılım
oranı %28 seviyesindedir. Çırak kaydı için kanunen gerekli olan usta öğreticilik belgesi iş pedagojisi
kurslarına katılım oranının düşük olması çırak kayıtlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Madde ile ustalık yeterliliğinin kazanmış olanların usta öğretici belgesine erişim imkânlarının
arttırılması kapsamında mesleklerinde en az on yıl usta olarak çalışanların iş pedagojisi kursu sınavına
doğrudan katılabilmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır.
Madde 14- Mesleki ve teknik öğretimin daha fazla tercih edilebilmesi, öğrencilerin uygulama
eğitimlerini gerçek işletme ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla kanunun öngördüğü işletmelerde
mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim için işverenlerin katılımcı olması için düzenleme yapılmaktadır.
Madde ile, ödenecek Devlet katkısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik
Sigortası Fonuna aktarılmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda yapılacak
ödemelerin Cumhurbaşkanı tarafından yedi eğitim ve öğretim yılına kadar uzatılabileceğine ilişkin
değişiklik yapılmaktadır.
Madde 15- Anayasa Mahkemesi, 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 Sayılı Kararı ile 3516
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinde
yer alan “...damga süresi geçmiş...” ibaresi ile (e) bendinin birinci cümlesinin Anayasanın “Suç ve
cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesine aykırılığı gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. Bu karar
nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (8/3/2022) yürürlüğe gireceği hüküm altına
alınmıştır. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında belirtilen gerekçeleri karşılayacak
ve aynı zamanda yasal metroloji sisteminin işleyişini de bozmayacak şekilde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar
Kanununun 15 inci maddesinin ilgili bentlerinde zorunlu olarak değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Bu kapsamda madde ile iptal gerekçesinde belirtilen gerekçeleri karşılamak ve abonelerin
idari yaptırımla karşı karşıya kalma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Mezkur kanunun 15 inci
maddesine (k) bendi eklenerek elektrik, su, gaz sayaçları için kullanan kişi tanımı “sayacı dağıtım
ağında kullanan dağıtım şirketini veya dağıtımdan sorumlu işletmeyi ifade eder.” şeklinde düzenlenerek
(c) bendi önceki şekliyle muhafaza edilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde, “kullanan kişi”nin net olmaması nedeniyle elektrik,
su ve gaz sayaçları için abone durumundaki vatandaşın bahsedilen cezai yaptırımlara maruz
kalabileceği belirtildiğinden, Madde ile ilave edilen (k) bendi ile elektrik, su ve gaz sayaçları için
kullanan kişi “Sayacı dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketini veya dağıtımdan sorumlu işletmeyi
ifade eder.” şeklinde ifade edilerek düzenleme yapılmakta ve Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi
karşılanmaktadır. Bununla birlikte, elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların ortak alanında kullanıldığı
dikkate alındığında (c) bendinde yer alan “damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aletini kullanma”
fiili ile (e) bendinde yer alan “ayarı doğru olmayan ölçü aletini kullanma” fiili için, ne dağıtım şirketi/
işletmeye ne de abone konumundaki vatandaşa doğrudan kusur atfedilemeyeceğinden, bu durumda
idari para cezası uygulanmaması ancak ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında işlem
tesis edilebilmesi hususu düzenlenmektedir.
Madde 16- Madde ile 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilen Türkiye Denizcilik
İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait
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bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları
neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi ve
sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde
sözleşmelerinin süresinin kırk dokuz yıla kadar uzatılması amaçlanmaktadır.
Maddede süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenmesi
öngörülmekte ve sözleşme bedelinin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre değerleme
yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından belirlenmesi düzenleme altına alınmaktadır. Ayrıca nihai
karar merci olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu görevlendirilmektedir.
Madde 17- Madde ile elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları
çerçevesinde EPDK görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili
piyasalara etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik
(inovasyon) alanlarının genel enerji politikaları içerisinde yer alan alanların ilgili piyasalara entegrasyonu
ile bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere EPDK bünyesinde
Daire Başkanlığı kurulması ile ihtiyaca binaen yeni kadro ihdası yapılması amaçlanmaktadır.
Madde 18- Madde ile doğal gaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz
arzının sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin
gecikmesi vb.) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak tüketicilerin korunmasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Madde 19- Düzenleme ile doğal gaz arz güvenliği kapsamında Bakanlığın sorumlu olduğu
belirlenmektedir. Ayrıca Genel enerji dengesini dikkate alan gelecek yirmi yıldan daha uzun
dönemi kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması tanımlanmakta, söz konusu çalışma sonucu
ortaya çıkacak öngörüler ile doğal gaz arz güvenliği çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin
belirlenmesine katkı sağlanması ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Madde 20- Madde ile, esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım
Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla
sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla ilgili Kanun maddesinde
düzenlemeye gidilmektedir.
Madde 21- 25/11/2020 tarihli 7257 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile tüketim tesislerinin
enerji ihtiyacını karşılamak üzere “Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi” kurulabileceği düzenlenmiştir. Madde ile
birlikte lisanssız üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanacakları
öngörülmektedir. İletim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin
yapılabilmesini teminen, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasıyla uyumlu olacak şekilde değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.
Madde 22- Elektrik piyasasına ilişkin iş ve işlemler 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Kanun ile
düzenlenmiştir. 4628 sayılı Kanun ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun şeklini almıştır. Bu kapsamda ilgili madde 6446 sayılı Kanun’un “Yaptırımlar ve
yaptırımların uygulanmasında usul” başlıklı 16 ncı maddesine atıf yapacak şekilde düzenlenmektedir.
Madde 23- 5449 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan Belediye Bütçe ve
Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümleri
uyarınca borçlanma, kurumların gelir kalemleri arasında yer almaktaydı. 5449 sayılı Kanuna
borçlanmanın hariç tutulmasına ilişkin hüküm bu çerçevede koyulmuş olup 10/03/2006 tarihli ve 26104
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile söz konusu
Yönetmelikler ilga edilerek borçlanma gerek belediyeler gerek il özel idareleri için gelir kalemi olmaktan
çıkarılmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında,
alınan borçlar ile bu borçların anapara ödemelerinin gelir ve gider bütçelerinde gösterilmeyeceği açıkça
düzenlenmiştir. Ancak 5449 sayılı Kanun metninde yer alan borçlanmanın “hariç” bırakılmasına ilişkin
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ifade bazı belediyeler tarafından borçlanma tutarının matrahtan indirilmesi şeklinde yorumlanarak katkı
paylarının eksik yatırılmasına gerekçe gösterilmiştir. Bunun sonucunda kalkınma ajansları mevzuatla
öngörülen gelirden mahrum kalırken belediyeler eksik katkı payı ödemeleri nedeniyle borçlu duruma
düşmüş ve kalkınma ajansları desteklerinden faydalanamama durumuyla karşılaşmaktadır. Yapılan
değişiklik ile borçlanma ifadesi metinden çıkarılmaktadır.
Ayrıca Kalkınma Ajansları ile 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi çerçevesinde pay aktarmaya
yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında, Kalkınma Ajansları alacaklarına faiz işletilip işletilmeyeceği
hususu ihtilaf yaratmaktadır. Kalkınma ajanslarının yerel pay alacakları genel hükümlere tabi
olduğundan, yıllık temerrüt faiz hesabı bakımından 3095 sayılı Kanuna atıf yapılmak suretiyle madde
metnine açıklık getirilmektedir.
Madde 24- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan münhasıran bütçeden yardım alan kuruluşlarda görev alanların
bu aylıkları kesilmektedir. Ayrıca, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren kuruluşlar
ilgili kanunlar ile sağlanan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanamamaktadır.
Madde ile emekli aylığı almaktayken Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türk Kızılay Derneği ve
Yeşilay Cemiyetinde görev alanların aylıklarının kesilmemesi, bu kuruluşların sigorta prim teşvik,
destek ve indirimlerden yararlandırılması ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan borçların terkini amaçlanmaktadır.
Madde 25- Madde ile 5627 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, enerji verimliliği
uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin de faydalanması amaçlandığından mezkur
Kanun kapsamına söz konusu sektörler dahil edilmektedir.
Madde 26- Madde ile 5627 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, enerji
verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanmak isteyenlerin kapsamı tanımlanmaktadır.
Madde 27- Madde ile 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, 2009 yılından
beri uygulanan verimlilik artırıcı proje desteklerine sanayi sektörünün yanı sıra bina, hizmet ve tarım
sektörleri de dahil edilerek enerji maliyetlerini düşürmek için yatırım yapmak isteyen bahse konu
sektörlerin hibe veya faiz desteği şeklinde desteklenmesine imkan sağlanmaktadır. Bu sektörlerdeki
tasarrufun ekonomiye kazandırılması, verimsiz ekipmanların toplu dönüşüm programıyla verimlileri
ile değiştirilmesi, enerji verimliliği bilinç seviyesinin ve teknolojik gelişim seviyesinin yükseltilmesi,
enerji verimliliği projelerinin artan bir oran ve tüm sektörleri kapsayacak şekilde yaygınlaşması, yerli
üretim ve yerli ekipman kullanımı ile istihdama katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Madde 28- Madde ile, esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım
Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla
sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla ilgili Kanun maddesinde
düzenlemeye gidilmektedir.
Madde 29- Anayasa Mahkemesinin 6/1/2011 tarihli ve E.: 2010/19, K.: 2011/6 sayılı Kararı ile
5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun
13. maddesinin dördüncü fıkrası iptal edilmiştir. İptal kararıyla mevzuatta ortaya çıkan boşluğun
giderilmesi ve canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amacıyla 5894
sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda düzenleme yapılması
ihtiyacı doğmuştur. Madde ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin
TFF Başkanı tarafından alınan kararın Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesiyle hukuka aykırı
yayını gerçekleştiren internet sitelerinin, internet sitesi bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar
daraltılması ve ilgili internet sitesinin kısım, bölüm veya tamamının erişime engellenmesine yönelik
ivedi müdahalede bulunulması ve böylece müsabakaların devamı esnasında hukuk dışı yayınların
engellenmesi hedeflenmektedir.
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Madde 30- Madde ile 6446 sayılı Kanunun “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3 üncü maddesinde
yapılan düzenlemeyle; Kanuna “Şarj Hizmeti” başlığıyla eklenen hükümlerde yer alan; elektrikli araç
ve şarj istasyonları ile ilgili kavramlarının tanımı yapılmaktadır.
Madde 31- Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile
maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer
abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu
düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim
miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave
maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır.
Madde 32- Madde ile Arz Güvenliği kapsamında Bakanlığın görev ve sorumlulukları açık bir
şekilde belirlenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu ve Uzun Dönem
Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planı çalışmaları yerine, genel enerji dengesini dikkate alan ve daha
geniş kapsamlı gelecek yirmi yıldan daha uzun dönemi kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması
tanımlanmaktadır. Söz konusu çalışma ve yapılacak detay analizler sonucunda ortaya çıkan kurulu güç/
rezerv kapasite gereksiniminin karşılanamadığı durumda kapasite tahsis yarışmalarının düzenlenmesi
öngörülerek orta uzun dönemde arz güvenliğinin en düşük maliyetli şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.
Madde 33- Madde ile; çevrenin korunması için sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi
doğrultusunda elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin
ve bu sisteme dayalı yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın
tesis edilmesi, piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde düzenleme ve denetim usul ve esasları, piyasa
işleyişi temel ilkeleri, piyasadaki taraflar ile EPDK’nın görev, yetki, sorumluluklarının belirlenmesi
ile elektrikli araç kullanıcılarının haklarının güvence altına alınması amaçlanmıştır. Maddede yer alan
hususlarda EPDK tarafından düzenleme yapabilme yetkisi sağlanmaktadır.
Madde 34- Madde ile; 6446 sayılı Kanuna “Şarj Hizmeti” başlığıyla eklenen hükümlere ilişkin
Kurum tarafından 3 ay içerisinde ilgili yönetmelik ve düzenlemelerin çıkarılacağına ve hali hazırda
şarj hizmeti faaliyeti gösteren kişilerin Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ve düzenlemelerin
yürürlüğe girişinden itibaren 4 ay içerisinde durumlarını Kanuna uygun hale getireceklerine ilişkin
düzenleme yapılmaktadır.
Madde 35- 6491 sayılı Kanun gereği doksan (90) gün boyunca başvuruların askıda tutulması,
sonrasında değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri epey bir süreç almaktadır. Bu da yatırımcının
petrol arama ve üretim yatırımlarına bir an önce başlamasını geciktirmekte, başvuru sürecinin uzun
olması döviz kurlarında meydana gelmesi olası değişiklikler nedeniyle yatırımcının ülkemizden
ayrılmasına yol açmaktadır. Söz konusu değişiklikle, yatırımcının sektörde faaliyete başlama süresinin
kısaltılması amaçlanmaktadır.
Madde 36- Madde ile proje bazlı yatırım olarak adlandırılan ülkemiz için stratejik önemi haiz,
teknolojik içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi desteğinin,
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki teşvik
uygulamalarına dayanak teşkil eden 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümleri
kapsamında düzenlendiği şekilde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli
irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, hâlihazırda yatırım
teşvik sisteminde sağlandığı gibi, proje bazlı nitelikteki yatırımlar için kullanılacak yatırım kredilerinde
karşılaşılan teminat sorununun giderilmesi ve söz konusu yatırımların hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Madde 37- Yürürlük maddesidir.
Madde 38- Yürütme maddesidir.
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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
Esas No: 2/3950
Karar No: 16

26/11/2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1. Giriş
İstanbul Milletvekili Osman BOYRAZ ile 40 Milletvekili tarafından 16/11/2021 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon olarak Adalet
Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 2/3950 esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 23/11/2021 tarihinde yaptığı 17’nci Birleşiminde
İstanbul Milletvekili Osman BOYRAZ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği, Maden ve
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TCDD, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Futbol
Federasyonu, Erişim Sağlayıcıları Birliği, Digitürk, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Exxen
Digital Yayıncılık A.Ş ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.
Teklif ile uygulamada ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla bazı kanunlarda
değişiklikler yapılması öngörülmekte olup bu değişikliklerle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan
TRT payının kaldırılması, elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer
alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye
gidilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra EPDK bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile
ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların
yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanmaktadır.
Elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli hukuki ve
teknik altyapının oluşturulması, bu kapsamda sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda
elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme
dayalı yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesi, piyasa
faaliyetlerinin yürütülmesinde düzenleme ve denetim usul ve esasları, piyasa işleyişi temel ilkeleri,
piyasadaki taraflar ile EPDK’nın görev, yetki, sorumluluklar ve haklarının belirlenmesi ile elektrikli
araç kullanıcılarının haklarının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, doğal gaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz arzının
sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin gecikmesi
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vb.) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak tüketicilerin korunmasına ilişkin usul
ve esasların belirlenmesi; genel enerji dengesini dikkate alan “Uzun Dönemli Türkiye Ulusal Enerji
Planı” çalışmasının yapılması ve bu çalışma sonucu ortaya çıkacak öngörüler ile elektrik enerjisi ve
doğal gaz arz güvenlikleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin mevzuat altyapısının
kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Yapılan düzenleme ile kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı
sıra iletim sistemini de kullanabilmeleri ile enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım
ve hizmet sektörlerinin de faydalanmasının sağlanması hedeflenmekte, enerji verimliliği uygulama
proje desteklerinden yararlanmak isteyenlerin kapsamı tanımlanmakta ve enerji verimliliği uygulama
projelerinin desteklenmesine ilişkin esasların kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Kanun Teklifinde yer alan çeşitli maddelerde yapılan değişikliklerle;
Ø 5846 sayılı Kanunda yer alan bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu
programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenlemeye; tüm
eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar dahil edilmekte ve canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan
yayınlarla mücadele edilmesi amacıyla 5894 sayılı Kanunda düzenleme yapılması,
Ø Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye üretiminde
zorunlu olarak karada kurulması gereken tesis, depo, arındırma havuzu vb. yapıların kıyıda bulunan
orman alanlarında da kurulabilmesi,
Ø İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile
bu merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi, usta öğretici sayısı ile çırak kayıtlarının
arttırılması,
Ø Ölçüler ve Ayar Kanununun Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen maddelerinden
doğacak hukuksal boşluğun giderilmesi amacıyla, Yüksek Mahkemenin söz konusu kararında belirtilen
gerekçelerini karşılayacak ve aynı zamanda yasal metroloji sisteminin işleyişini de bozmayacak şekilde
değişiklik yapılması,
Ø Kalkınma Ajanslarının mahalli idarelerden alacağı payların mahiyetinin düzenlenmesi ve
geciken alacaklar için 3095 sayılı Kanunda yer alan temerrüt faizi uygulanacağının hükme bağlanması,
Ø Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan
personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve
muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenleme yapılması,
Ø Proje bazlı yatırım olarak adlandırılan ülkemiz için stratejik önemi haiz, teknolojik içeriği
ve katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi desteğinin uygulamada yaşanan
tereddütleri gidermek amacıyla yeniden düzenlenmesi,
öngörülmektedir.
2. Teklifin içeriği
2/3950 esas numaralı Kanun Teklifiyle,
Ø 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesinde
yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya
yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenlemenin tüm eser, icra, fonogram, yapım ve
yayınları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve böylelikle telif hakkı sahipleri tarafından izinsiz
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kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve
araçların ticaretini veya tanıtımını yapanların cezalandırılması ve 2001/29/AT sayılı AB Direktifi ile
uyum sağlanması,
Ø Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarih ve Esas No: 2018/104; Karar No: 2020/39 sayılı
iptal kararı gerekçesi dikkate alınarak; özellikle ihracatın önemli bir unsuru olan Türk somonu
olarak adlandırılan denizlerde yetiştirilen alabalıkların yavrularının üretilerek belirli bir boya kadar
büyütüleceği orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturularak yatırımların
ve üretimin devamlılığının sağlanması, yatırımcıların haklarının korunması ve su ürünleri ihracatının
en önemli bölümünü oluşturan, denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele,
depo ve temiz su havuzu vb. kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanlarının karşılanması,
Ø 1163 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif
birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere
kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı hüküm altına
alınmıştır. Tarımsal desteklemelere aracılık yapmakta olan kooperatiflerde; kooperatifin, kooperatif
birliklerine, kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olma süreci genel kurullarından alınacak
yetkiye bağlıdır. Bununla birlikte, genel kurulların yapılmasının belli bir takvime bağlı olması sebebi
ile bahse konu tarımsal destekleme ödemelerinin kooperatif ortağı çiftçilere yapılmasında mağduriyet
oluşturmaması için söz konusu hükmün 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanması,
Ø Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması,
Ø 3291 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması sureti
ile elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi
ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi,
Ø İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile
bu merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç
duyulduğu, kalfalık yeterliliklerine sahip 12 nci sınıf öğrencilerinin, 9. 10. ve 11 inci sınıf öğrencilerine
göre işletmeye daha fazla katkı sağladıkları dikkate alınarak farklı ücret uygulanması,
Ø Ustalık yeterliliğini kazanmış olanların usta öğretici belgesine erişim imkânlarının arttırılması
kapsamında mesleklerinde en az on yıl usta olarak çalışanların iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan
katılabilmeleri yönünde düzenleme yapılması,
Ø Mesleki ve teknik öğretimin daha fazla tercih edilebilmesi, öğrencilerin uygulama eğitimlerini
gerçek işletme ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla kanunun öngördüğü işletmelerde mesleki
eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim için işverenlerin katılımcı olması ile ödenecek Devlet katkısının
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılması ve kapsamda
yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanı tarafından yedi eğitim ve öğretim yılına kadar uzatılabileceğine
ilişkin değişiklik yapılması,
Ø Anayasa Mahkemesinin, 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 sayılı Kararı doğrultusunda
iptal gerekçesinde belirtilen gerekçeleri karşılamak ve abonelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalma
ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla düzenleme yapıldığı,
Ø 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı
limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilme uygulamaları
neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi
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ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi
halinde sözleşmelerinin süresinin kırk dokuz yıla kadar uzatılması ve diğer bazı hususlarda düzenleme
yapılması,
Ø Elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde EPDK
görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerinin analiz
edilmesi ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik alanlarının genel enerji
politikaları içerisinde yer alan alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların
hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere EPDK bünyesinde Daire Başkanlığı kurulması
ile ihtiyaca binaen yeni kadro ihdası yapılması,
Ø Doğal gaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz arzının sağlanmasının
gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin gecikmesi vb.) tüketici
mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak tüketicilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi,
Ø Doğal gaz arz güvenliği kapsamında Bakanlığın sorumlu olduğu belirtilmek suretiyle genel
enerji dengesini dikkate alan gelecek yirmi yıldan daha uzun dönemi kapsayan Türkiye Ulusal Enerji
Planı çalışmasının tanımlanması, söz konusu çalışma sonucu ortaya çıkacak öngörüler ile doğal gaz
arz güvenliği çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin belirlenmesine katkı sağlanması ve bu
kapsamda gerekli tedbirlerin alınması,
Ø Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan
personelin faaliyetlerinin bir kısmını Merkez dışında yürütmesi ve Kanunla sağlanan destek ve
muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması,
Ø Lisanssız üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanacakları ve
iletim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin yapılabilmesini teminen
değişiklik yapılması,
Ø 5449 sayılı Kanun metninde yer alan borçlanmanın hariç bırakılmasına ilişkin ifade bazı
belediyeler tarafından borçlanma tutarının matrahtan indirilmesi şeklinde yorumlanarak katkı paylarının
eksik yatırılmasına gerekçe gösterildiği, Kalkınma Ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum
kalırken belediyelerin eksik katkı payı ödemeleri nedeniyle borçlu duruma düştüğü ve kalkınma ajansları
desteklerinden faydalanamama durumuyla nedeniyle borçlanma ifadesinin metinden çıkarılması,
Ø 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi çerçevesinde pay aktarmaya yükümlü kurum ve
kuruluşlar arasında, kalkınma ajansları alacaklarına faiz işletilip işletilmeyeceği hususunun ihtilaf
yarattığı, yıllık temerrüt faiz hesabı bakımından 3095 sayılı Kanuna atıf yapılmak suretiyle madde
metnine açıklık getirildiği,
Ø Emekli aylığı almaktayken Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türk Kızılay Derneği ve Yeşilay
Cemiyetinde görev alanların aylıklarının kesilmemesi, bu kuruluşların sigorta prim teşvik, destek
ve indirimlerden yararlandırılması ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından çıkarılan borçların terkin edilmesi,
Ø 5627 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle enerji verimliliği uygulama proje
desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin de dahil edilmesi,
Ø 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, 2009 yılından beri uygulanan
verimlilik artırıcı proje desteklerine sanayi sektörünün yanı sıra bina, hizmet ve tarım sektörleri de
dahil edilerek enerji maliyetlerini düşürmek için yatırım yapmak isteyen bahse konu sektörlerin hibe
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veya faiz desteği şeklinde desteklenmesine imkan sağlandığı, bu sektörlerdeki tasarrufun ekonomiye
kazandırılması, verimsiz ekipmanların toplu dönüşüm programıyla verimlileri ile değiştirilmesi,
enerji verimliliği bilinç seviyesinin ve teknolojik gelişim seviyesinin yükseltilmesi, enerji verimliliği
projelerinin artan bir oran ve tüm sektörleri kapsayacak şekilde yaygınlaşması, yerli üretim ve yerli
ekipman kullanımı ile istihdama katkı sağlanması,
Ø Anayasa Mahkemesinin 6/1/2011 tarihli ve E.: 2010/19, K.: 2011/6 sayılı Kararı ile 5/5/2009
tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının iptali kararıyla mevzuatta ortaya çıkan boşluğun giderilmesi ve canlı
spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi ve müsabakaların devamı esnasında
hukuk dışı yayınların engellenmesi,
Ø 6446 sayılı Kanunun “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3 üncü maddesinde yapılan
düzenlemeyle elektrikli araç ve şarj istasyonları ile ilgili kavramlarının tanımının yapılması,
Ø Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına
uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu
kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması,
Ø 6446 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde çeşitli değişiklik yapmak suretiyle orta uzun dönemde
arz güvenliğinin en düşük maliyetli şekilde sağlanması,
Ø Çevrenin korunması için sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda elektrikli araç
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme dayalı yeterli ve
sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesi, piyasa faaliyetlerinin
yürütülmesinde düzenleme ve denetim usul ve esasları, piyasa işleyişi temel ilkeleri, piyasadaki taraflar
ile EPDK’nın görev, yetki, sorumluluklarının belirlenmesi ile elektrikli araç kullanıcılarının haklarının
güvence altına alınması,
Ø 6446 sayılı Kanuna “Şarj Hizmeti” başlığıyla eklenen hükümlere ilişkin Kurum tarafından 3
ay içerisinde ilgili yönetmelik ve düzenlemelerin çıkarılacağına ve hali hazırda şarj hizmeti faaliyeti
gösteren kişilerin Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ve düzenlemelerin yürürlüğe girişinden
itibaren 4 ay içerisinde durumlarını Kanuna uygun hale getireceklerine ilişkin düzenleme yapılması,
Ø 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 32 nci maddesinde değişiklik yapılarak petrol yatırımcısının
sektörde faaliyete başlama süresinin 90 günden 60 güne indirilmesi,
Ø Proje bazlı yatırım olarak adlandırılan ülkemiz için stratejik önemi haiz, teknolojik içeriği
ve katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi desteğinin, 2012/3305 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki teşvik uygulamalarına
dayanak teşkil eden 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükümleri kapsamında
düzenlendiği şekilde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı
tesis edilmesi şeklinde uygulanması, bu kapsamda, hâlihazırda yatırım teşvik sisteminde sağlandığı gibi,
proje bazlı nitelikteki yatırımlar için kullanılacak yatırım kredilerinde karşılaşılan teminat sorununun
giderilmesi ve söz konusu yatırımların hızlandırılması,
öngörülmektedir.
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3. Komisyon Görüşmeleri
Komisyon Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø 2022 yılından itibaren elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı ve enerji fonunun kaldırılması
ile vatandaş üzerinden 3 milyar TL’lik bir mali yükün kaldırılmış olacağı,
Ø Teklifte, AR-GE çalışmalarında, proaktif çözümler ve etkili sonuçlara odaklanan, gerektiğinde
rekabet öncesi işbirliği prensibiyle paydaşlarla birlikte çalışan, yüksek teknolojiye odaklanan, mekândan
bağımsız bir yapıya kavuşturulması için esnek çalışma anlayışını getiren hükümlere yer verildiği,
Ø Bölgesel kalkınmaya ilişkin, özellikle kalkınma ajanslarına ilişkin hükümlere yer verildiği,
bölgesel kalkınmada kalkınma ajanslarının oldukça önemli bir yere sahip olduğu ve ülkemizde 26
kalkınma ajansının 23 binden fazla proje ye güncel fiyatlarla 11 milyar lira destek sağlayarak 19 milyar
liraya yakın bir kaynağı harekete geçirmiş bulunduğu,
Ø Küresel rekabetin artmasının, paradigma değişikliklerinin ve tedarik zincirindeki değişimlerin
sanayi üretiminin yanı sıra enerji güvenliğini, nitelikli eleman yetiştirmeyi ve tüm bunları kombine
edebilen ve bir potada eritip rekabetçi bir ekonomiyi oluşturabilen bir yapıyı güçlendirebilme adına
Teklifte yer alan düzenlemelerin ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı,
belirtilmiştir.
Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde birinci imza sahibi İstanbul Milletvekili
Osman BOYRAZ tarafından yapılan açıklamalarda; Teklif ile enerji, sanayi, teknoloji ile mesleki eğitim
alanı başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmasının öngörüldüğü, enerji alanında ortaya çıkan
ihtiyaçlar, değişen koşullar ve küresel gelişmeler doğrultusunda toplam 22 maddede düzenleme yapıldığı,
Bu kapsamda en temel politika önceliklerini;
Ø Enerji ve tabii kaynaklar alanında dışa bağımlılığın azaltılması,
Ø Enerji arz güvenliğinin sağlanması,
Ø Elektrikli şarj istasyonlarının kullanılmasına yönelik hukuki alt yapının oluşturulması,
Ø Vatandaşlarımızın enerjiyi en uygun fiyatla kullanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
Ø Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve bu kapsamda milli servetin israf edilmesinin önlenmesi
olduğu,
Ø Bu öncelikler doğrultusunda;
Ø Elektrik faturalarında TRT payı olarak bilinen “elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak pay”ın
TRT gelir kalemlerinden çıkarılmasıyla fatura üzerindeki yükün hafifletilmesi suretiyle vatandaşlarımıza
daha uygun fiyatla enerji kullanımına ilişkin imkân sunulacağı,
Ø Aynı amaç doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, katkı payı kaldırılarak elektrik faturalarında
yer alan bileşenlerin azaltıldığı, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletildiği ve faturada sadeleştirmeye
gidildiği,
Ø Doğalgaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde (gaz arzının sağlanmasının
gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin gecikmesi gibi sorunların
sonucunda) oluşan tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin bir düzenleme getirilmek suretiyle
tüketicilerin korunmasının amaçlandığı,
Ø Enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin de
faydalanmasına imkân sağlandığı,
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Ø Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla elektrik faturalarında farklılaşan tarife sistemi getirilmesi
suretiyle abonelerin elektrik enerjisini tasarruflu kullanmalarını teşvik etmek, enerji verimliliğini
artırmak hedefi doğrultusunda hem sosyal hem de iktisadi bir perspektiften hareket edildiği,
Ø Kurumsal yapının ve kapasitenin güçlendirilmesine yönelik EPDK bünyesinde Enerji Dönüşüm
Dairesi Başkanlığı adıyla yeni bir hizmet biriminin kurulmasının ve bu yapının nitelikli işgücü
açısından güçlendirilmesinin öngörüldüğü, bahse konu Başkanlığın, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri
ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde EPDK görev alanında yer alan iş modellerinin ve
teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli düzenlemelerin
yapılması, araştırma ve geliştirme ile yenilik alanlarının genel enerji politikaları içerisinde yer alan
alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin
çalışmaları yürüteceği,
Ø Elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli teknik
altyapının oluşturulması ve buna ilişkin hukuki altyapının kurulmasının sağlandığı, bu kapsamda
çevrenin korunması için sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda elektrikli araç
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin oluşturulmasına yönelik
düzenlemeler getirildiği,
Ø Arz güvenliğini sağlama görevini yürüten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Uzun Dönemli
Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması yapmasına ilişkin hukuki çerçeve oluşturulduğu, söz konusu
çalışma ve yapılacak detay analizler sonucunda ortaya çıkan kurulu güç/rezerv kapasite gereksiniminin
karşılanamadığı durumda kapasite tahsis yarışmalarının düzenlenmesi öngörülerek orta uzun dönemde
arz güvenliğinin en düşük maliyetli şekilde sağlanmasının hedeflendiği,
Ø Yapılan düzenleme ile petrol ruhsatı başvuru ve değerlendirme süreçlerinde değişiklik yapılmak
suretiyle petrol yatırımcısının sektörde faaliyete başlama süresinin kısaltılmasının amaçlandığı,
Ø Teklifin 20 ve 28 inci maddelerinde yer alan benzer düzenlemeler kapsamında, esnek çalışma
saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin
artan bir kısmını Merkez dışında yürütmesine imkân sağlandığı,
Ø Kalkınma Ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalmasına ve belediyelerin
kalkınma ajansları desteklerinden faydalanamamasına yol açan sorunların giderildiği,
Ø Anayasa Mahkemesi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı hükümlerinin
iptal edildiği ve bu karar nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte
görüldüğünden Yüksek Mahkeme tarafından dokuz ay süre verildiği ve bu sürenin 8/3/2022’de
dolacağı, yapılması öngörülen düzenleme ile iptal gerekçesinde belirtilen gerekçelerin karşılanması ve
abonelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalma ihtimalinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı,
Ø Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesine İlişkin Kanunda yapılan değişiklik kapsamında,
hâlihazırdaki yatırım teşvik sisteminde sağlandığı gibi proje bazlı nitelikteki yatırımlar için kullanılacak
yatırım kredilerinde karşılaşılan teminat sorununun giderilmesinin ve söz konusu yatırımların
hızlandırılmasının amaçlandığı,
Ø Mesleki eğitim kapsamında yapılan düzenleme ile 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununun
25 inci maddesine bir ibare eklenmek suretiyle kalfalık yeterliliklerine sahip 12 nci sınıf öğrencilerinin,
9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencilerine göre işletmeye daha fazla katkı sağladıkları dikkate alınarak farklı
ücret uygulanmasının amaçlandığı,
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Ø 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununun 31 inci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle ustalık
yeterliliğini kazanmış olanların usta öğretici belgesine erişim imkânlarının arttırılması kapsamında
mesleklerinde en az on yıl usta olarak çalışanların iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilmeleri
yönünde düzenleme yapıldığı,
Ø Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi ile geçici 12 nci maddesine göre kapsamdaki
öğrencilerin aldıkları ücretin bir kısmının devletçe işletmelere ödendiği, Cumhurbaşkanı kararıyla
destek süresinin 5 yıl uzatılarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından bugüne bu destek mekanizmasının
çalıştığı, yapılan düzenlemeyle bu sürenin uzatılmasının öngörüldüğü, daha önce Türkiye İş
Kurumundan karşılanan bu kaynağın artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik
Sigortası Fonuna aktarılmasına ilişkin düzenleme yapıldığı,
Ø Teklifin 1 inci maddesi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesinde
değişiklik yapıldığı, buna göre yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu
programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenlemenin kapsamının
genişletildiği, maddenin tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde yeniden
düzenlendiği ve bu düzenleme ile telif hakkı sahipleri tarafından izinsiz kullanımları engellemek
amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya
tanıtımını yapanların cezalandırılmasının ve ayrıca ilgili 2001/29/AT sayılı AB Direktifi ile uyum
sağlanmasının amaçlandığı,
Ø Teklifin 29 uncu maddesi ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla
mücadele edilmesi ve müsabakaların devamı esnasında hukuk dışı yayınların engellenmesinin
hedeflendiği,
Ø 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile ilgili olup işletme hakkı verilen
limanların 30, 36 ve 39 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıla uzatılmasının öngörüldüğü,
Ø 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle orman içi sulardaki
balık tesislerinin yasal statüleri korunarak yatırımların ve üretimin devamlılığının sağlanması,
yatırımcıların haklarının korunması ve su ürünleri ihracatının en önemli bölümünü oluşturan denizlerde
balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu vb. kurulumu
için karadaki zaruri ihtiyaçların karşılanmasının amaçlandığı,
Ø 1163 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif
birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde kamu kaynaklarından desteklenen kredilere
kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı, bu ortaklık
veya üyelik ise kooperatiflerde genel kurullarından alınacak yetkiye bağlı olduğu ve genel kurulların
yapılmasının da belli bir takvime bağlı olması sebebi ile bahse konu tarımsal destekleme ödemelerinin
kooperatif ortağı çiftçilere yapılmasında mağduriyet oluşturmaması için söz konusu hükmün 1/1/2024
tarihinden itibaren uygulanmasının öngörüldüğü,
Ø 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek madde eklenmek suretiyle
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik
veya yaşlılık aylığı alanlardan münhasıran bütçeden yardım alan kuruluşlarda görev alanların bu
aylıklarının kesildiği, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren kuruluşlar, ilgili kanunlar
ile sağlanan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanamadığı, yapılan düzenleme
ile emekli aylığı almaktayken Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türk Kızılay Derneği ve Yeşilay
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Cemiyetinde görev alanların aylıklarının kesilmemesi, bu kuruluşların sigorta prim teşvik, destek
ve indirimlerden yararlandırılması ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından çıkarılan borçların terkinin amaçlandığı,
ifade edilmiştir.
Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø Torba yasa uygulamasının, yasama yetkisinin asli ve genel olma özelliğine aykırı olduğu ve
yasaların ulaşılabilir, öngörülebilir ve anlaşılabilir olma özelliklerini zedelediği,
Ø Teklifin bazı maddelerinin Komisyonun yetki alanına girmediği ve Teklifteki bazı maddelerin
anayasaya aykırılık teşkil ettiği,
Ø Diğer ihtisas komisyonlarının görev ve yetki alanına giren hususların ayıklanmasının ve kendi
görev ve yetki alanında görüşme yapmasının yalnızca Anayasa’ya uygunluk açısından değil, yasama
etiği ve yasama ciddiyeti açısından önem taşıdığı,
Ø TRT payının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yürürlük tarihinin 2022 yılı Ocak ayında
değil, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesinin vatandaşlarımız için daha olumlu sonuçlar
yaratacağı,
Ø Limanların işletme sürelerinin kırk dokuz yıla uzatılmasına ilişkin düzenlemenin Anayasanın
eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği,
Ø Teklifin 24’üncü maddesiyle çift maaşın önünün açıldığı,
Ø Benzinli araçlarda emisyon probleminin şehrin içinde her tarafa yayıldığı ama elektrikli
araçlarda emisyon probleminin lokalize edildiği ve daha kontrollü bir çevrede yapılabildiği,
Ø Elektrikli araçların doğru bir tercih olduğu ancak elektrik araçlarla karbon emisyonun sıfıra
ineceği yaklaşımının doğru olmadığı,
Ø Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle (TGB) ilgili maddelerin olumlu olduğu ancak bu konuda
Cumhurbaşkanına yetki verilmesinin doğru olmadığı,
Ø Teklifin 36’ncı maddesiyle devlet imkanlarının süresiz olarak bir kişiye veya kuruma tahsis
edilmesinin Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği,
Ø Teklif hazırlık sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin alınmadığı,
Ø Aynı okullardan henüz mezun olmuş üstelik deneyim bağlamında milyonlarca insanın iş ararken
işverenlerce çırak, kalfa, stajyer adları altında genç emek sömürüsü yapıldığı ve bu işin suiistimal
edildiği,
Ø Öğrencilere verilen paranın öğrencilere doğrudan yatırılmamasının suiistimale yol açtığı,
Ø Türkiye’nin en büyük enerji kaynağının enerji verimliliği ve enerji tasarrufu olduğu ve bu
alanda yüzde 30’a yakın bir enerji verimliliği potansiyeline sahip olup, 2007 yılındaki noktadan pek
ileriye gidilemediği ancak Teklifte yer alan düzenlemelerle bu konudaki kapsamın genişlemesinin
oldukça önemli olduğu,
Ø Elektrikli araç ve şarj istasyonları konusunda ülkemizin diğer ülkelerle kıyaslanınca geride
olduğu,
Ø Ülkemizin satın alma gücü ölçütüne göre özellikle hanelerde kullanılan elektriği Avrupa
ülkeleri arasında en pahalıya tüketen ülkeler arasında yer aldığı, hanelerin ve üretim planlarının
temel giderlerinden olan elektrik fiyatının, üzerindeki vergi ve vergi benzeri kalemler nedeniyle artış
gösterdiği,
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Ø Elektrik faturaları üzerindeki KDV oranının tamamen kaldırılması veya yüzde 1’e indirilmesi
gerektiği,
Ø Sayıştay’ın enerji fon bedelleriyle ilgili tespitlerinin bulunduğu, 37 enerji şirketinin, vatandaştan
elektrik enerjisi fon bedelini tahsil ettiği ancak Bakanlığın hesabına yatırmadığı,
Ø EPDK bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi’nin kurulmasının enerji dönüşümünün iklim
değişikliği kapsamında yapılmasının oldukça olumlu olduğu, ancak fosil yakıtlardan çıkışla ilgili net bir
çalışma yapılmasına gerek duyulduğu, fosil yakıtlarla santral yapımından ziyade enerji verimliliğinin
ön plana çıkarılması gerektiği,
Ø Ülkemizin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarının, yeşil finansmanın, yeşil dönüşümün, yeşil
mutabakatın lafta kalmaması için güneş enerjisi yatırımcılarına hibe, destek vb. her türlü teşvikin
verilmesi suretiyle canlandırılması gerektiği,
Ø 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla bir konutun yaklaşık 200 liralık bir elektrik faturasının enerji
tüketim bedelinin 162 lira olduğu, elektrik üzerine eklenen toplam vergi ve fon tutarının ise 38 lira
olduğu, bu vergi ve fonların dökümünde ise; enerji fonu-tüketim tutarının yüzde 1’ini oluşturduğu,
Ø Alım gücünün sürekli düştüğü ve Covid-19 sürecinde enerji ihtiyacının her zamankinden daha
acil hâle geldiği bir dönemde elektrik üzerindeki TRT payının yanı sıra diğer kalemlerinde kaldırılarak
bu yüklerin hafifletilmesi gerektiği,
Ø Elektrik dağıtım özelleştirmesinin hedeflenen sonuçları getirmediği, kayıp kaçak elektrik
oranında hedeflerin tutturulmadığı, kaçak elektriğin tüm abonelere ödettirilmesinin hukuksuzluğu
karşısında abonelerin lehine verilmeye başlanan mahkeme kararlarının önünün yapılan kanuni
düzenlemelerle tıkandığı, fatura dökümlerindeki bazı detayların toplumdan gelen tepkiler üzerine artık
görünmez kılındığı,
Ø Elektrik faturalarındaki bazı vergi ve fonların düşürülmesinin sosyal devletin gereği olduğu,
elektrik satışından TRT payının kaldırılmasının çok önemli olduğu ama tek başına yeterli olmadığı,
Ø Doğal gaz ve mutfak tüpünde de ÖTV ve KDV’nin kaldırılması gerektiği ve elektrik ve
ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarife sistemine geçilmesi gerektiği,
Ø Enerjide uygulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve diğer vergilerin Hazine için bir gelir kapısı
olarak görüldüğü oysa devletin görevlerinden birinin yurttaşlara ulaşılabilir ve ucuz enerji temin etmek
olduğu, sanayinin ve günlük hayatın önemli bir girdisi olan enerji fiyatlarına gelen zamların gündelik
yaşamı güçleştirdiği,
Ø Konutlarda elektrik, doğal gaz ve su faturalarında KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi, ÖTV
oranlarının düşürülmesi gerektiği, elektrik üretiminde önceliğin ve ağırlığın dışa bağımlılığı arttıran ve
ithalat faturasını yükselten ithal kömür, petrol ve doğal gaza değil güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarına verilmesi, yenilenebilir kaynakları destekleme mekanizması kapsamında devam
eden mevcut dövize endeksli uygulamaların sonlandırılması; sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda
enerji verimliliği sağlamaya dönük teşviklerin ve adımların hızla atılması, dışa bağımlı mazot, gübre
dâhil tarımsal girdiler de KDV ve ÖTV oranları yüzde 1’e çekilmesi ve sulamada kullanılan elektrik
fiyatlarının indirilmesiyle üretim maliyetleri düşürülmesi, düşük gelir grupları için hane başına ayda
200 kilovat saat elektrik bulunan bölge ve ısınma biçimine göre belirlenecek miktarda doğal gazın
halka ücretsiz verilmesi gerektiği,
Ø Dünyada gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği,
ürünlerin dünyada serbest dolaşımının limanlar üzerinden olduğu ve limanlar savaşı yaşandığı ve
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limanlar konusunun oldukça stratejik olduğu ve limanlarımızın yabancılara verilmesinin ve ihale
yapılmadan işletme sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemelerin ülkenin ihracatına, sanayisine katkı
sağlamak için yapılmadığı,
Ø Aynı tür abonelerin tüketimlerine göre tarife farklılığı oluşturulmasının dar gelirli
vatandaşlarımız açısından atılmış önemli bir adım olduğu,
Ø Mesleki eğitim alanında yapılması öngörülen düzenlemelerin çocukların çıraklık eğitimi,
meslek liselerinin teşviki ve nitelikli eleman yetiştirilmesi açısından oldukça önemli olduğu,
Ø Ormanlarda balık üretimi yapmak için tesis oluşturmanın amaçlandığı, ancak bu konuda
Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş bir iptal kararı bulunduğu, dolayısıyla bu düzenlemenin
Anayasa’ya aykırı olduğu ve Teklif metninden çıkarılması gerektiği,
Ø Mesleki eğitim sistemini cazip kılmak amacıyla bu sistem içinde eğitim alan öğrencilerin
aldıkları ücretlerin arttırılması gerektiği,
Ø Teklifin 12, 13 ve 14 üncü maddeleriyle mesleki eğitim merkezlerinde devam eden öğrencilerin
özlük haklarında kısmi iyileştirmelerin yapılmasının, yeni öğrencilerin özendirilmesinin ve usta öğretici
sayısının arttırılmasının olumlu olduğu,
Ø Mesleki eğitimde ücret bakımından kalfaları çıraklardan ayırmamak gerektiği, kalfalarla aynı
işi yapan işçiler arasında da asgari ücret denkliğinin sağlanması gerektiği,
Ø Türkiye’de çıraklık, stajyerlik adı altında 1 milyondan fazla öğrencinin ucuz iş gücü olarak
insani olmayan koşullarda çalıştırıldığı; çırakların, stajyerlerin ücretleri ve primlerinin çoğu zaman
İşsizlik Fonu’ndan ödenmesine rağmen gençlere çok cüzi ücretler verildiği,
Ø Kadrosuz usta öğreticilerin kurumlarında saatlik ücret karşılığı çalışmalarına rağmen emekli
olamadıkları ve kıdem tazminatı alamadıkları,
Ø Temel amacı işsizlik sigortası ödemeleri ve işsiz kalanların yeniden işe kazandırılması olan
İşsizlik Sigortası Fonunun bir işveren destek fonuna dönüştüğü ve amacı dışında kullanıldığı,
Ø Kalkınma Ajanslarına ödenecek pay hesabında mevcut düzenlemenin korunması ve borçlanma
kaleminin matrahtan düşülmesi uygulamasının devam ettirilmesi gerektiği,
Ø Teklif kapsamındaki herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
alanlardan münhasıran bütçeden yardım alan kuruluşlarda görev alanların, bu aylıklarının kesilmesine
yönelik düzenlemeye istisna getirilmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği,
Ø Maç yayınlarının başlı başına büyük bir ekonomik sistem hâline geldiği ve Anadolu kulüpleri
açısından da önemli bir gelir kaynağı olduğu, yayın hakkı sahibinin korunması ve kaçak yayınların
önlenmesi gerektiği ancak bu sürece yargı erkinin de dahil edilmesi gerektiği,
Ø Korsan maç yayınlarını izleyenlerin oldukça yüksek olmasının sadece hukukun ihlali olmadığı,
aynı zamanda sosyo-ekonomik önemli bir probleme de işaret ettiği ve bu yasaklamaların halkı futboldan
soğutabileceği,
Ø Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin hedeflenen sonuçları getirmediği, kayıp kaçak elektrik
oranında hedeflerin tutturulamadığı, kaçak elektriğin tüm abonelere ödetilmesinin hukuksuzluğu
karşısında aboneler lehine verilmeye başlanan mahkeme kararlarının yasal düzenlemelerle tıkandığı,
Ø Kayıp kaçak bedellerinin aboneler üzerindeki yükünün kaldırılması ve faturalara yansıtılmaması
gerektiği,
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Ø Kahramanmaraş’ta sürekli kirlenmekte olan Aksu Çayı’nın temizlenmesi için arıtma tesisi
yapmak maksadıyla yirmi sene önce kurulmuş halihazırdaki sanayi kuruluşlarından sanayi kuruluşları
dışındaki tüm alanlar çıkartılmak suretiyle bir OSB kurulduğu,
Ø Dağınık sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek OSB’ye dönüştürülmesinin doğru bir proje
olduğu,
belirtilmiştir.
Kanun Teklifi üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah TANCAN, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali DÖNMEZ, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri ŞENSOY,
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi YILDIRIM, EPDK Başkan Yardımcısı Hacı
Ali ULUTAŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş ALTUNÇ,
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Alime KARAGÖL, Tarım ve
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet KÖLE, Tarım ve
Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ ATALAY, Milli Eğitim
Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ömer İNAN, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk
Müşaviri Mehmet KILCI, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa IŞIK, Türkiye
Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürü Zeliha MERCİMEK, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı
Nurettin HAFIZOĞLU, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanı
Tunç BENDERLİOĞLU ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can
ACAROĞLU tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø Enerji kooperatiflerinin kendi tüketimlerini karşılamaya yönelik lisansız santral kurmalarının
önünde hiçbir engelin söz konusu olmadığı,
Ø Devlet veya Bakanlık olarak hiçbir şekilde özel dağıtım şirketlerine herhangi bir indirim
yapılması veya bedel ödemesi gibi bir uygulamanın olmadığı,
Ø TOGG konusunda özel sektör aracılığıyla yatırımların yapılmasının en doğru yöntem olduğu,
kamu alımının planlamayı son derece rahatlatan bir unsur olduğu, ilk defa kamu alımı yoluyla TOGG’un
önünün açıldığı ve şirketin kredi kanallarının kolaylaştırıldığı,
Ø Mevcut büyükşehirlerde şarj alt yapısı var olduğu ancak dağınık haldeki bu yapının yapılan
düzenlemeyle belli bir disiplin altına alınacağı,
Ø Kalkınma ajanslarının düşük bütçelerine rağmen kırsalda çok güzel projelere destek verdikleri,
Ø Türkiye’de yatırımların başarılı olmasının bürokrasinin başarısına dayandığı ancak bürokraside
maalesef motivasyona, performansa dayalı bir ücretlendirme sisteminin bulunmaması nedeniyle özel
sektörü desteklemekten başka bir çare olmadığı,
Ø Esnek çalışma saatleri konusunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve AR-GE Kanununda
değişikliğin yeni yapıldığı ancak pandeminin pek çok şeyi değiştirdiği ve belirlenen yüzde 50 oranının
yetmediği, yurt dışındaki bazı şirketlerin nitelikli elemanlarımızı, özellikle yazılımcılarımızı evlerinden
çalışmaya ikna ettikleri ve iyi ücretler verdikleri,
Ø Düzenleme ile bütün TGB ve AR-GE merkezlerinde değil, sektörel ve bölgesel olarak
Cumhurbaşkanının yüzde 75’e kadar çıkarma yetkisinin verildiği,
Ø Mesleki eğitim merkezlerine devlet desteği ödemesinin işletmelere yapıldığı ancak, işletmelerin
öğrencilere ödeme yaptığını dekontla belgelendirdikten sonra işletmelere devlet tarafından bir ödeme
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yapıldığı, bir belgelendirme yapılmaması durumunda ise devletçe işletmelere herhangi bir şekilde
ödeme yapılmadığı,
Ø Teklifte yer alan bazı maddelerin sanayi ile doğrudan ilişkili olduğu, mesleki eğitim
merkezlerinin eğitim vermiş olduğu alanlarda istihdam oranının yaklaşık yüzde 80’lere ulaşmış olduğu
ve bu anlamda oldukça başarılı bir mesleki eğitim modeli olduğu,
Ø 12’nci sınıfa gelen kalfalık yeterliliğini kazanmış olan öğrencilerin asgari ücretin yüzde 50’si
kadar bir ödeme almasının bu öğrencileri işletmeye alt sınıflara nazaran daha fazla katkı vereceğinden
dolayı bu şekilde bir teşvik olması gerektiği,
Ø Teklifte yer alan limanlarla ilgili düzenlemenin 18 limanı kapsadığı ve bu limanların ihalesinin
özelleştirme süreçlerinin son derece açık ve şeffaf yapıldığı, 49 yıla kadar uzatma talebinin büyüme
ve yeni yatırım ihtiyaçlarından kaynaklandığı, bu yatırımların tamamının kamu mülkiyetinde olmaya
devam ettiği ve kamuya ait yatırımlar olduğu, daha öncesinde de ihale yapılmış bir fiyatın var olduğu
ve birtakım yatırımların eklendiği ve turizm yatırımlarında benzer yasal düzenlemelerin yapıldığı,
Ø Limanlara ilişkin süre uzatımı konusunun özelleştirme gündemine ilk defa gelmiş bir konu
olduğu ve herhangi bir liman için özel düzenleme yapılmadığı genellik ilkesi gereğince yatırım ihtiyacı
olan tüm limanların bu düzenlemeden yararlanacağı,
Ø Varlıkların özel sektör tarafından işletilmesinin devamlılığının önem arz ettiği, süre uzatımı ile
ciddi gelir elde etme imkânının söz konusu olduğu,
Ø Süre uzatımına ilişkin düzenlemenin hakkaniyete uygun bir yöntem olduğu, yapılacak kapsamlı
yatırımların işletme hakkı sürelerinin sonunda kamuya geri döneceği ve bir mülkiyet mevzusu olmadığı,
limanlarda sağlanan büyüme ve ilave yatırımların bölgesel istihdama ve bölgesel kalkınmaya katkı
sağlayacağı, yapılacak kapsamlı yatırımlarla işletmecilerin verimliliğinin ve kapasite kullanımlarının
artacağı,
Ø Şifreli yayınların illegal olarak izlenmesinin engellenmesi amacıyla bu doğrultuda ticari faaliyet
yürüten kişilere yönelik bir ceza getirilmesi amacıyla düzenleme yapıldığı, mevcut düzenlemenin 1995
yılında getirildiği ve buna benzer bir düzenlemenin var olduğu ama sadece bilgisayar programlarını
korumayı hedeflediği,
Ø Anayasa Mahkemesinin (2018/104) esaslı kararı ile 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci
maddesinde yer alan “balık üretim tesisleri” ifadesinin orman ekosisteminde bağlantısı olmadığı, kamu
yararı olduğu ancak zaruret hâlinin bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği ve Yüksek Mahkemenin
gerekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerekli yasal düzenlemenin yapıldığı,
Ø Balık üretim tesisleriyle ilgili 1970 yılından beri bu izinlerin verildiği, bu izinleri verirken
ÇED süreci, ÇED belgeleri, Tarım ve Orman Bakanlığının fizibilite raporuna bağlı olarak ve kurum
görüşlerini almak kaydı ve zaruri koşullar oluşturmak şartıyla izin verildiği,
Ø Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda “Tesisler” ibaresinin balıkçılık alanında özellikle
fabrikalar, entegre işleme tesisleri veya paketleme tesisleri gibi sanayi alt yapısı olan kuruluşları da
kapsadığı endişesiyle bunun sadece balık üretim yerleri şeklinde sınırlandığı, balıkların ormanda çıkan
soğuk suyla yaşayacağı için buradaki kuluçkahanelerin varlığının son derece önemli olduğu,
Ø “Su ürünleri” ibaresinin denizde veya suda yaşayan her şeyi kapsadığı, ancak bu ifade yerine
midye ve istiridyeyle sınırlama getirildiği, midye ve istiridyenin oldukça ekonomik bir tür olduğu ve
istiridyenin neslini korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekler verildiği ve yer tahsisi
sağlandığı,
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Ø Midye ve istiridyenin kent baskısı altında üreyemediğinden dolayı bunların kıyıya yapılı
olması gerektiği; kentlerin, plajların ve turizm alanlarının dışında yapıldığı ve ÇED’e tabi olduğu ve
Çevre Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı,
Ø İçme suyu kaynaklarında kesinlikle balık üretimine izin verilmediği,
Ø 64 tür balığın Marmara Denizi’nde avlandığı, kaybolan herhangi bir balık türünün olmadığı,
Marmara Denizinin deniz suyu sıcaklığından en çok etkilenen deniz olduğu ve bu kapsamda gerekli
tedbirlerin alınması gerektiği,
Ø Orman alanlarındaki balık havuzlarının orman yangınlarının yayılımını engellediği,
Ø 9, 10 ve 11 inci sınıfta öğrencilerin çırak statüsünde olduğu ve daha sonra bir beceri eğitiminden
geçmek suretiyle kalfalık eğitimi aldıkları kalfaların işletmelere çıraklara göre daha fazla katkı
verdikleri, bu nedenle ikisi arasında bir ayrım olması gerektiği,
Ø Mevcut durumda çıraklara ve stajyer adaylarına ödenen ücretlerin İşsizlik Fonu’ndan
karşılandığı ve düzenlemeyle bunun genel bütçeden karşılanmasının öngörüldüğü,
Ø Elektrik kaçak tahakkuklarının bir metodolojisinin olduğu ve bu çerçevede hesaplamaların
yapıldığı,
Ø İhalesiz bir şey vermenin söz konusu olmadığı, bütün kamu idarelerinde benzer süre
uzatımlarının var olduğu, süre uzatımı ile yeniden ihale yapmanın farklı konseptler olduğu,
Ø Yatırımcılar tarafından TCDD veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine açılmış herhangi
bir davanın bulunmadığı, sadece daha önceden açılan yatırım süresinin uzatılmasına yönelik davaların
var olduğu ve bunların mahkemelerce reddedildiği,
Ø Borçlanmanın belediye gelirleri arasında olmayan bir kalem olduğu, belediyelerden
kaynaklanan alacaklarda muhtelif belediyelerin yer aldığı ve burada herhangi bir ayrımın söz konusu
olmadığı,
Ø Kabul edilen iki yapılandırma kanununda da kalkınma ajanslarına yönelik birikmiş borçların
faizlerinin yapılandırma kanunlarında belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlendiği ve ajansların
belediye alacaklarına faiz işletileceğinin düzenlenmiş olduğu,
Ø Küçük ölçekli ve öz gelir yaratma kapasitesi yetersiz olan, ajans desteğine en çok ihtiyaç
duyan ancak ajansa pay borcu olduğu için de desteklerden yararlanamayan belediyelerden kesintinin
yapılmayacağına ilişkin düzenlemenin yerinde olacağı,
Ø Kızılay’a kamu tarafından oldukça kritik görevler verildiği, çalışanlara yapılan emekli
aylıklarının kesilmesinin stratejik projelerin, operasyonların durmasına ve kurumun teşviklerden
istifade edememesi gibi bir mağduriyete yol açacağı,
Ø Yeşilay, Maarif ve Yunus Emre Vakıflarının da Kızılay’dakine benzer olarak kamunun kanunla
yüklediği bir vazifeden kaynaklı olarak bir kaynak aktarımının söz konusu olduğu, belirli kamusal
hizmet üretiminden sorumlu olduğu ve faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla da bütçeden yardım alan
kuruluşlar olduğu,
Ø 5335 sayılı Kanun 2005 yılında yasalaşırken bütçeden yardım alan kuruluşların da kapsama
alındığı, dönem içerisinde ihtiyaca binaen çıkan yasal düzenlemelerle bu tarz yapıların kurulduğu ve
aylık alanlara ilişkin borç çıkarılması gibi bir durumun ortaya çıktığı,
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Ø Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde futbol maçlarını izleyenlerin yüzde 88’inin kaçak olarak
izlediği ve yapılan düzenlemeyle Türkiye Futbol Federasyonuna bir yetki verilmesi suretiyle korsan
yayınların kapatılmasına ilişkin kararın dakikalar içinde verilmesinin amaçlandığı,
Ø Teklif ile yeni bir suç tipi belirlenmediği, verilen yetkinin idari tedbir mahiyetinde olduğu ve
yasadışı yayın yapan yerlerin kapatılmasına ilişkin bir yetki verildiği, kaçak yayınların önlenmesinin
yapılacak ihale bedeli üzerinde oldukça belirleyici olacağı,
Ø Sadakat sözleşmesinin benzin istasyonlarında dağıtım firmalarıyla yapılmış olan sözleşmelerin
bir benzeri olduğu ve bunun akaryakıtta yaygın olarak kullanıldığı,
Ø Kayıpların teknik ve teknik olmayan kayıp olmak üzere iki kalemden oluştuğu teknik kaybın
önlenmesinin mümkün olmadığı ve bir maliyet unsuru olduğu, Türkiye’de gerçekleşen teknik ve teknik
olmayan kayıpların tamamının maliyete yansıtıldığı,
Ø EPDK tarafından her sene dağıtım şirketlerine kayıp kaçakla ilgili bir hedef konulduğu, teknik
ve teknik olmayan kaybın birbirinden ayırt edilemediği,
ifade edilmiştir.
4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul
edilmiştir.
2/3950 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 1’inci maddesi, değiştirilen 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “imal eden veya ithal eden” ibaresinin “imal veya ithal eden” şeklinde
ve (b) bendinin başına hükmün daha iyi ifade edilebilmesini teminen “Ürün ve araçların” ibaresinin
eklenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 2’nci maddesi, aynen kabul edilmiştir.
ØTeklifin çerçeve 3’üncü maddesi, eklenen geçici 10’uncu maddede yer alan “birinci cümlesi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “hükmü” ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle
kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 12’nci maddesi, işlenecek hükmünde “kalfalık yeterliliğini” ibaresi
kullanılırken, 13’üncü maddesinde “Ustalık yeterliğini” ibaresi kullanılmış olup 3308 sayılı Kanunun
terminolojisi çerçevesinde “yeterlik” şeklindeki kullanımının uygun olacağından hareketle madde söz
konusu ibarenin “kalfalık yeterliğini” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 13’üncü maddesi, işlenecek hükmünün birinci cümlesinde yer alan “çalıştığını”
ibaresinin “çalıştıklarını” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 14’üncü maddesi, önergenin kabulü ile verilen destek süresinin uzatılması
amacıyla değiştirilen 3308 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde
yer alan “yedi” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, madde çerçeve hükmünde yer alan
“12 inci” ibaresinin “12 nci” şeklinde redaksiyona tabi tutulması, geçici 12’nci maddesinin birinci
fıkrası olarak işlenecek hükmün birinci cümlesinde yer alan “öğrencilerine” ibaresinden sonra gelmek
üzere “yapılacak ödemeler” ibaresinin eklenmesi; aynı hükmün ikinci cümlesinde yer alan “ise” ibaresinin
“ödenecek ücretin” ibaresinden sonraya taşınması, “ödenecek ücretin” ibaresinin kendinden önceki
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hükümle uyumlu olarak “ödenebilecek en az ücretin” şeklinde redaksiyona tabi tutulması ve üçüncü
fıkra olarak işlenecek fıkrada yer alan “kanunla” ibaresinin “Kanunla” şeklinde yazılması ve “dönük”
ibaresinden sonra “olarak” ibaresinin eklenmesi suretiyle redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul
edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 15’inci maddesi, değiştirilen 3516 sayılı Kanunun 15’inci maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendi olarak işlenmesi öngörülen hükmünde yer alan “Kanunlar” ibaresinin “kanunlar”
şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 16’ncı maddesi, işlenecek hükmünün üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “4046 sayılı Kanun” ibaresinin “Bu Kanun” şeklinde redaksiyona tabi tutulması, aynı cümlede
yer alan 6362 sayılı Kanun’a yapılan atfın tam atıf yöntemi ile yapılarak redaksiyona tabi tutulması,
işletici/alıcı sırasının üçüncü ve dördüncü fıkralarda yeknesaklaştırılması, “kırk dokuz yıldan az süreli
sözleşme süreleri” ibaresinin “ve kırk dokuz yıldan az süreli olan sözleşmelerin süreleri” şeklinde
redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.
Ø Verilen bir önergenin kabul edilmesiyle sanayileşmenin getirdiği müspet gelişmelerin devam
etmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi bakımından yoğun olarak sanayi üretimi gerçekleştirilen
Kahramanmaraş ili Aksu, Erkenez ve Türkoğlu bölgelerindeki mevcut sanayi alanlarının, ortak altyapı
ve yönetim kabiliyeti kazandırılması amacıyla organize sanayi bölgesi ilan edilerek ülke ekonomisine
katkı sağlanması amacı doğrultusunda yeni bir madde ihdas edilmiş metne 17 nci madde olarak
eklenmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 17’nci maddesi, çerçeve hükmünde yer alan “(i) bendi” ibaresinin, 26 ncı
madde ile uyumlu olarak, “bent” şeklinde değiştirilmesi, aynı maddenin işlenecek hükmünde yer
alan 6446 sayılı Kanuna tam atıf yapılması, “4646 sayılı” ibaresinin madde metninden çıkarılması,
“Kurum” ibaresinin “Kurumun” şeklinde, “etkilerinin analiz edilmesi” ibaresinin “etkilerini analiz
etmek” şeklinde, “alanlarının” ibaresinin “alanlarından” şeklinde ve “düzenlemelerin yapılması ile”
ibaresinin “düzenlemeleri yapmak ve” şeklinde değiştirilmesini teminen redaksiyona tabi tutulması
suretiyle 18’inci madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 18’inci maddesi, 19’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 19’uncu maddesi ile eklenen ek maddeye “Arz güvenliği” başlığının eklenmesi,
söz konusu ek maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yürürlük tarihinden itibaren” ibaresinin “yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren” şeklinde, “Kurum” ibaresinin “Kurumun” şeklinde değiştirilmesi ve “de”
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 20’nci madde
olarak kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 20’nci maddesi, işlenecek hükümde yer alan “yetmişbeşe” ibaresinin “yetmiş
beşe” şeklinde değiştirilmesini teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 21’inci madde olarak kabul
edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 21’inci maddesi, çerçeve hükmünde yer alan “ibaresi” ibaresinin “ibareleri”
şeklinde değiştirilmesini teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 22’nci madde olarak kabul
edilmiştir.
ØTeklifin çerçeve 22’nci ve 23’üncü maddeleri, 23’üncü ve 24’üncü maddeler olarak aynen kabul
edilmiştir.
ØTeklifin çerçeve 24’üncü maddesi, işlenecek hükmün üçüncü fıkrasında yer alan “Kanunlarında”
ve “Kanunlar” ibarelerinin baş harflerinin küçük yazılması, “teşviki” ibaresinin fıkrada geçen aynı
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ibarelerle uyumlu olmasını sağlamak adına “teşvik” şeklinde ve “yürürlük 21 tarihinden” ibaresinin
“yürürlüğe girdiği tarihten” şeklinde değiştirilmesini teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle
25’inci madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 25’inci maddesi, 26’ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 26’ncı maddesi, işlenecek hükmünde yer alan “başvurmak isteyen” ibaresinin
“başvuran” şeklinde değiştirilmesini teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 27’nci madde olarak
kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 27’nci maddesinin çerçeve hükmünde yer alan “eklenmiş,” ibaresinin
“eklenmiş ve” şeklinde ve “alt bendin” ibaresinin “alt bendinin” şeklinde değiştirilmesini teminen
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 28’inci madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 28’inci maddesi, işlenecek hükmünde yer alan “yetmişbeşe” ibaresinin “yetmiş
beşe” şeklinde değiştirilmesini teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 29 uncu madde olarak
kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 29’uncu maddesi, kabul edilen önerge doğrultusunda yapılan değişiklikle
30’uncu madde olarak kabul edilmiştir. Bu değişiklikle; erişimin engellenmesi kararı verilmesinin
amacı gerçekleştirmede yeterli olacağı ve bant genişliğinin daraltılmasında teknik ve uygulama
zorlukları yaşanabileceği gerekçesiyle birinci fıkrada yer alan “hukuka aykırı yayını gerçekleştiren
internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılmasına veya”
ibaresinin çıkartılması; 5894 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yayınların düzenlenmesi yetkisi
“Yönetim Kurulu”na verildiğinden erişimin engellenmesine karar verilmesi yetkisinin de “Başkan”
yerine “Yönetim Kurulu”na verilmesi ve ibarelerin bu şekilde değiştirilmesi; maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasların alt düzenleyici bir düzenleme ile belirlenebilmesini teminen üçüncü fıkranın
eklenerek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır.
Ø Teklifin çerçeve 30’uncu ve 31’inci maddeleri, 31’inci ve 32’nci maddeleri olarak aynen kabul
edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 32’nci maddesi, “Arz güvenliğine ilişkin görev ve sorumluluklar şunlardır:”
ifadesinin “ibare” yerine Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu çerçevesinde “cümle” olarak nitelendirilmesi
doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle 33’üncü madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 33’üncü maddesi, “kullanımı gelişimi” ibaresinin “kullanımı, gelişimi” şeklinde
yazılmasını teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 34’üncü madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve 34’üncü, 35’inci ve 36’ncı maddeleri, 35’inci, 36’ncı ve 37’nci maddeler
olarak aynen kabul edilmiştir.
Ø Yürürlüğe ilişkin 37’nci madde redaksiyona tabi tutularak 38’inci madde olarak kabul edilmiştir.
Ø Yürütmeye ilişkin 38’inci madde 39’uncu madde olarak, aynen kabul edilmiştir.
Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü kabul
edilmiştir.
Teklif, yapılan değişiklikler de dikkate alınarak kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.
İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu
temsil etmek üzere, Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN, Zonguldak Milletvekili Ahmet
ÇOLAKOĞLU, Manisa Milletvekili Semra KAPLAN KIVIRCIK ve İstanbul Milletvekili İffet POLAT
özel sözcü olarak seçilmiştir.
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Sözcü

Ziya Altunyaldız

Fahri Çakır

Ahmet Çolakoğlu

Konya

Düzce

Zonguldak

			 (Bu raporun özel sözcüsü)
Kâtip

Üye

Üye

İffet Polat

Müzeyyen Şevkin

Ayhan Altıntaş

İstanbul

Adana

Ankara

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Abdurrahman Başkan

Çetin Osman Budak

Vahit Kiler

Antalya

Bitlis

		

Antalya

(Son oylamada bulunamadı,

(Son oylamada bulunamadı)

		

muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Şahin Tin

Yasin Öztürk

Metin Bulut

Denizli

Denizli

Elâzığ

		

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Mehmet Erdoğan

Osman Boyraz

Ali Kenanoğlu

Gaziantep

İstanbul

İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)		

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Tacettin Bayır

Mehmet Cihat Sezal

Tahsin Tarhan

İzmir

Kahramanmaraş

Kocaeli

(Muhalefet şerhimiz vardır)		

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Semra Kaplan Kıvırcık

Hacı Özkan

Manisa

Manisa

Mersin

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Muazzez Orhan Işık
Van
(Muhalefet şerhimiz vardır)
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Tahsin Tarhan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Müzeyyen Şevkin
Kocaeli
Manisa
Adana
		
		
Tacettin Bayır		
Çetin Osman Budak
İzmir
Antalya
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Ali Kenanoğlu		
İstanbul
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Ankara
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OSMAN BOYRAZ
(İstanbul
Milletvekili Osman Boyraz
ve
VE 40 MİLLETVEKİLİNİN
TEKLİFİ
40 Milletvekilinin Teklifi)

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ
(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI
KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

BAZI
KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Teknolojik önlemleri etkisiz kılma:
MADDE 72- Bu Kanunda yer alan hakların
korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım
ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak
üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma
yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması
uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri
etkisiz kılmaya yönelik;
a) Ürün ve araçları imal eden veya ithal eden,
dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde
bulunduranlar,
b) Reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama
hizmetlerini sunanlar,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.”
MADDE 2- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı
Orman Kanununun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesine “ocakların açılmasına,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “orman içi su
kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri
kurulmasına” ibaresi ve “balık” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, midye ve istiridye” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- 72 nci maddenin dördüncü
fıkrasının birinci cümlesi kamu kaynaklı tarımsal
desteklemelere aracılık yapan kooperatifler
hakkında 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanır.”
MADDE 4- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri
Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “, elektrik
enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
MADDE 5- 3093 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 1- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Teknolojik önlemleri etkisiz kılma:
MADDE 72- Bu Kanunda yer alan hakların
korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım
ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak
üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma
yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması
uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri
etkisiz kılmaya yönelik;
a) Ürün ve araçları imal veya ithal eden,
dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde
bulunduranlar,
b) Ürün ve araçların reklam, pazarlama,
tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.”
MADDE 2- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı
Orman Kanununun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesine “ocakların açılmasına,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “orman içi su
kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri
kurulmasına” ibaresi ve “balık” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, midye ve istiridye” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- 72 nci maddenin dördüncü
fıkrasının birinci cümlesi hükmü kamu kaynaklı
tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatifler
hakkında 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanır.”
MADDE 4- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri
Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “, elektrik
enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
MADDE 5- 3093 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
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MADDE 6- 3093 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- 3093 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 8- 3093 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- 31/12/2021 tarihi itibariyle
4 üncü maddenin mülga (c) fıkrası kapsamında tahakkuk
etmiş enerji paylarının tahsilatı, 5 inci maddenin birinci
fıkrasının mülga (c) bendi kapsamında tahsil ve takip
edilir.”
MADDE 9- 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
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 10- 3096 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- 31/12/2021 tarihi itibariyle
3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin mülga
dördüncü fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş katkı
payları, geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
mülga (a) bendine istinaden geçici 4 üncü madde
hükümleri kapsamında takip ve tahsil edilir.”
MADDE 11- 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı
Kanunun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesine “aday çırak ve
çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,kalfalık yeterliliğini
kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf
öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 13- 3308 sayılı Kanunun 31 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar
mesleklerinde en az on yıl çalıştığını
belgelendirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş
pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilirler.
Başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilir.”

MADDE 6- 3093 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- 3093 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 8- 3093 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- 31/12/2021 tarihi itibariyle
4 üncü maddenin mülga (c) fıkrası kapsamında tahakkuk
etmiş enerji paylarının tahsilatı, 5 inci maddenin birinci
fıkrasının mülga (c) bendi kapsamında tahsil ve takip
edilir.”
MADDE 9- 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
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 10- 3096 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- 31/12/2021 tarihi itibariyle
3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin mülga
dördüncü fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş katkı
payları, geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
mülga (a) bendine istinaden geçici 4 üncü madde
hükümleri kapsamında takip ve tahsil edilir.”
MADDE 11- 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı
Kanunun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesine “aday çırak ve
çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,kalfalık yeterliğini
kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf
öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 13- 3308 sayılı Kanunun 31 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar
mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını
belgelendirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş
pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilirler.
Başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilir.”
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MADDE 14- 3308 sayılı Kanunun geçici 12
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna
kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile
18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde
mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime
devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci
fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari
ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık
yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci
sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden az
olamaz. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki
okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere
ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel
çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki
eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere
ise ödenecek ücretin tamamı 25/8/1999 tarihli
ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53
üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin
(h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı
olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri
yedi eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya
Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak işletme
bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan
ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği
staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim
öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü
kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına
Devlet katkısı ödenmez.”
“Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı
ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden
İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.
Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen kanunla
yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim
ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe
dönük herhangi bir ücret veya Devlet katkısı
ödemesi yapılmaz.”
MADDE 15- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine “Damgası kopmuş,
bozulmuş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “damga
süresi geçmiş” ibaresi eklenmiş, (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiştir.

MADDE 14- 3308 sayılı Kanunun geçici 12
nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna
kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile
18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde
mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime
devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci
fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari
ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık
yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci
sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin
yüzde ellisinden az olamaz. Mesleki eğitim merkezi
programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim
gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;
yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte
ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler
için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına
devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin
ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan
tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda
yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına
kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj
yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını
okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim
programı gereği staj yapmak zorunda olmayan
yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu
fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve
kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.”
“Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı
ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden
İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.
Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla
yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim
ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe
dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı
ödemesi yapılmaz.”
MADDE 15- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine “Damgası kopmuş,
bozulmuş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “damga
süresi geçmiş” ibaresi eklenmiş, (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiştir.
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“e) Ani muayenelerde veya ölçü aleti sahibi
haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan
şikâyet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü
aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve
kullanıldığı işin niteliğine göre ikiyüzyetmiş Türk
Lirasından ikibinyediyüz Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el
konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilir. Ancak ayarın doğru olmaması durumu ölçü
aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere
idari para cezası verilmez ve ölçü aletlerine el
konulmaz.”
“k) Gaz, elektrik ve su sayaçları için bu
maddede yer alan kullanan kişi ifadesi, sayacı
dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketini veya
dağıtımdan sorumlu işletmeyi ifade eder. Bu sayaçlar
için; (c) bendinde yer alan damgası kopmuş veya
bozulmuş ölçü aleti kullanma fiili ile (e) bendinde
yer alan fiil sebebiyle bu bentlerde belirtilen idari
para cezaları uygulanmaz; ancak sayacın türüne
göre ilgili Kanunlar ve alt düzenlemeler kapsamında
işlem yapılır.”
MADDE 16- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 30 - (1) Bu Kanun hükümleri
çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim
Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı
limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle
gerçekleştirilen
özelleştirilmesi
uygulamaları
neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli
sözleşme süreleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç dört ay içinde başvuruda
bulunulması, sözleşmeden doğan tüm mali
yükümlülüklerin ek sözleşme imzalanmadan önce
yerine getirilmesi, özelleştirme sözleşmesinden
kaynaklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış davalar var ise
bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek
kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve ek sözleşme
düzenlenmesi şartıyla, sözleşmelerinin süresi hakkın
başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz yıla kadar
uzatılır.

“e) Ani muayenelerde veya ölçü aleti sahibi
haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan
şikâyet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü
aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve
kullanıldığı işin niteliğine göre ikiyüzyetmiş Türk
Lirasından ikibinyediyüz Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el
konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilir. Ancak ayarın doğru olmaması durumu ölçü
aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere
idari para cezası verilmez ve ölçü aletlerine el
konulmaz.”
“k) Gaz, elektrik ve su sayaçları için bu
maddede yer alan kullanan kişi ifadesi, sayacı
dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketini veya
dağıtımdan sorumlu işletmeyi ifade eder. Bu sayaçlar
için; (c) bendinde yer alan damgası kopmuş veya
bozulmuş ölçü aleti kullanma fiili ile (e) bendinde
yer alan fiil sebebiyle bu bentlerde belirtilen idari
para cezaları uygulanmaz; ancak sayacın türüne
göre ilgili kanunlar ve alt düzenlemeler kapsamında
işlem yapılır.”
MADDE 16- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 30- (1) Bu Kanun hükümleri
çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim
Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı
limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle
gerçekleştirilen
özelleştirilmesi
uygulamaları
neticesinde imzalanan ve kırk dokuz yıldan az süreli
olan sözleşmelerin süreleri; bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde
başvuruda bulunulması, sözleşmeden doğan tüm
mali yükümlülüklerin ek sözleşme imzalanmadan
önce yerine getirilmesi, özelleştirme sözleşmesinden
kaynaklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış davalar var ise
bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek
kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve ek sözleşme
düzenlenmesi şartıyla, sözleşmelerinin süresi hakkın
başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz yıla kadar
uzatılır.
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(2) Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme
bedeli ve ödeme koşulları ile ilgili hususlar dışında
özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir
hükme yer verilemez. Ek sözleşme ile uzatılan süre
yatırım sürelerine eklenemez.
(3) Ek sözleşme bedelinin tespitinde Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre değerleme yapmaya yetkili
en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilir.
Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı
tarafından yapılan yatırım tutarları ve özelleştirme
sonrasında işletici şirket hisselerinin satışı söz
konusu olmuş ise bu bedeller ve diğer tüm
veriler dikkate alınarak, uluslararası değerleme
standartlarına göre hazırlanmış değerleme raporları
ile belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve
diğer hususlar Özelleştirme Yüksek Kurulunun
onayına sunulur.
(4) Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayı
halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
alıcı / işleticilere ek sözleşme imzalanmak üzere üç
ayı geçmemek üzere süre verilir. Talep halinde bir
defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir.”

(2) Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme
bedeli ve ödeme koşulları ile ilgili hususlar dışında
özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir
hükme yer verilemez. Ek sözleşme ile uzatılan süre
yatırım sürelerine eklenemez.
(3) Ek sözleşme bedelinin tespitinde Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından bu Kanun hükümleri
çerçevesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre değerleme yapmaya yetkili en
az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilir.
Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı
tarafından yapılan yatırım tutarları ve özelleştirme
sonrasında işletici şirket hisselerinin satışı söz
konusu olmuş ise bu bedeller ve diğer tüm
veriler dikkate alınarak, uluslararası değerleme
standartlarına göre hazırlanmış değerleme raporları
ile belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve
diğer hususlar Özelleştirme Yüksek Kurulunun
onayına sunulur.
(4) Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayı
halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
işletici/alıcılara ek sözleşme imzalanmak üzere üç
ayı geçmemek üzere süre verilir. Talep halinde bir
defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir.”
MADDE 17- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa aşağıdaki ek
madde ve maddeye bağlı ekli haritalar eklenmiştir.
“OSB olarak belirlenen alanlar
EK MADDE 6- Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu,
Onikişubat, Türkoğlu ilçelerinde bulunan ve ekli
haritalarda sınırları gösterilen alanlar, Erkenez OSB,
Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB olarak belirlenmiştir.
Belirlenen alanlarda asgari ortak kullanım alanı oranı
ve sağlık koruma bandı mesafesi şartları aranmaz.
Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar
planından gelen müktesep hakları korunur. Kuruluş
protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile
kaydı ile OSB’ler tüzel kişilik kazanır.”

MADDE 17- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, mevcut
bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve ekli (1) sayılı
listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek Kanuna ekli
(I) sayılı cetvele eklenmiştir.

MADDE 18- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut
bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve ekli (1) sayılı
listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek Kanuna ekli
(I) sayılı cetvele eklenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Sıra Sayısı: 287)

‒ 82 ‒
(İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve
40 Milletvekilinin Teklifi)

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

“i) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı: Bu
Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
kapsamında; elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile
ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde
Kurum görev alanında yer alan iş modellerinin
ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara
etkilerinin analiz edilmesi ve bu konuda gerekli
düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme
ile yenilik (inovasyon) alanlarının genel enerji
politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara
entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata
geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu
kapsamda oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete
ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların
haklarının korunmasına yönelik teknik ve hukuki
düzenlemelerin yapılması ile bu kapsamda her türlü
lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek.”
MADDE 18- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent
eklenmiştir.
“7) Tüketicilerin kişisel kusurları haricinde
oluşan ve Kurul tarafından belirlenecek kapsamda,
lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından
kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine
ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 19- 4646 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2 - Bakanlık, doğal gaz arz
güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine
ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumludur. Bu
kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi
tüm tüzel kişiler arz güvenliğine yönelik olarak
alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere
katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve
belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla
yükümlüdür.
Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı
çalışması, ilki bu maddenin yürürlük tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere her beş yılda
bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kurum görüşleri de
alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanarak
yayımlanır.

“i) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı: Bu
Kanun ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu
kapsamında; elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile
ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde
Kurumun görev alanında yer alan iş modellerinin
ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara
etkilerini analiz etmek ve bu konuda gerekli
düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme
ile yenilik (inovasyon) alanlarından genel enerji
politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara
entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata
geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu
kapsamda oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete
ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların
haklarının korunmasına yönelik teknik ve hukuki
düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda her türlü
lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek.”
MADDE 19- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent
eklenmiştir.
“7) Tüketicilerin kişisel kusurları haricinde
oluşan ve Kurul tarafından belirlenecek kapsamda,
lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından
kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine
ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 20- 4646 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“Arz güvenliği
EK MADDE 2- Bakanlık, doğal gaz arz
güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine
ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumludur. Bu
kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi
tüm tüzel kişiler arz güvenliğine yönelik olarak
alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere
katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve
belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla
yükümlüdür.
Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı
çalışması, ilki bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere her beş yılda bir
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine
ve Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınmak
suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanır.
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Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı
çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun
dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasını
teminen ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını
sağlar.”
MADDE 20- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2
nci maddesinin üçüncü fıkrasının onuncu cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı
Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/
veya sektörel alanlarda yüzde yetmişbeşe kadar
artırabilir.”
MADDE 21- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
“ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik
enerjisini” ibaresinden sonra gelmek üzere ve
ikinci cümlesine “Bu kapsamda” ibaresinden sonra
gelmek üzere “iletim veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 22- 5346 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan “4628” ibaresi “6446” şeklinde
ve “11 inci” ibaresi “16 ncı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- 25/1/2006 tarihli ve 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin
Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde yer alan “borçlanma,” ibaresi, “, katma”
ibaresi ve “borçlanma ve” ibaresi madde metninden
çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ajansın bu Kanundan kaynaklanan alacakları
için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz
ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri
uygulanır.”
MADDE 24- 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 20- Herhangi bir sosyal güvenlik
kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan
Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye
Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay
Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
birinci fıkra kapsamına girenler adına Kurum
tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler

Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı
çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun
dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasını
teminen ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını
sağlar.”
MADDE 21- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2
nci maddesinin üçüncü fıkrasının onuncu cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı
Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/
veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar
artırabilir.”
MADDE 22- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
“ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik
enerjisini” ibaresinden sonra gelmek üzere ve
ikinci cümlesine “Bu kapsamda” ibaresinden sonra
gelmek üzere “iletim veya” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 23- 5346 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan “4628” ibaresi “6446” şeklinde
ve “11 inci” ibaresi “16 ncı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 24- 25/1/2006 tarihli ve 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin
Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde yer alan “borçlanma,” ibaresi, “, katma”
ibaresi ve “borçlanma ve” ibaresi madde metninden
çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ajansın bu Kanundan kaynaklanan alacakları
için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz
ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri
uygulanır.”
MADDE 25- 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 20- Herhangi bir sosyal güvenlik
kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan
Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye
Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay
Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
birinci fıkra kapsamına girenler adına Kurum
tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler
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borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş
olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar
iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin
uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık
farkı ve bayram ikramiyesi ödenmez.
Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar,
ilgili Kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları
kaydıyla bu Kanun ile diğer Kanunlar uyarınca
sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden
yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve
indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış
sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarlar
iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin
uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlük
tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak
üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik,
destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak
yararlanılamaz ve yararlanılmış olan prim teşvik,
destek ve indirimleri değiştirilemez. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum ile
ilgisine göre prim teşvik, destek ve indirimi sağlayan
bakanlık ve/veya kurumca müştereken belirlenir.”
MADDE 25- 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanununun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasına “ulaşımda” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, tarım ve hizmet sektörlerinde”
ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan
“tarımsal binalar ve atölyeler,” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
MADDE 26- 5627 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“b) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama
proje desteklerine başvurmak isteyen sanayi, bina,
tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren
gerçek veya tüzel kişileri,”
MADDE 27- 5627 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “Endüstriyel
işletmeler” ibaresi “Başvuru sahibi” şeklinde
değiştirilmiş, alt bende birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, bendin
(2) numaralı alt bendin birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş
olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar
iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin
uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık
farkı ve bayram ikramiyesi ödenmez.
Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar,
ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları
kaydıyla bu Kanun ile diğer kanunlar uyarınca
sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden
yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yararlanılan prim teşvik, destek ve
indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış
sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarlar
iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin
uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak
üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik,
destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak
yararlanılamaz ve yararlanılmış olan prim teşvik,
destek ve indirimleri değiştirilemez. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum ile
ilgisine göre prim teşvik, destek ve indirimi sağlayan
bakanlık ve/veya kurumca müştereken belirlenir.”
MADDE 26- 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanununun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasına “ulaşımda” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, tarım ve hizmet sektörlerinde”
ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan
“tarımsal binalar ve atölyeler,” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
MADDE 27- 5627 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“b) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama
proje desteklerine başvuran sanayi, bina, tarım ve
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya
tüzel kişileri,”
MADDE 28- 5627 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “Endüstriyel
işletmeler” ibaresi “Başvuru sahibi” şeklinde
değiştirilmiş, alt bende birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin
(2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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“Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği
şeklinde verilir.”
“Verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı
verilen başvuru sahipleri, bu projelerini iki yıl
içinde uygular.”
MADDE 28- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı
Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/
veya sektörel alanlarda yüzde yetmişbeşe kadar
artırabilir.”
MADDE 29- 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yayın haklarının korunması
EK MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin
yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak
kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde,
hukuka aykırı yayını gerçekleştiren internet
sitesinin internet trafiği bant genişliğinin yüzde
doksan oranına kadar daraltılmasına veya ihlalin
gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak
(URL, vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Başkan
tarafından karar verilir. Ancak, teknik olarak ihlale
ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı
veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla
ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin
tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi
kararı verilebilir. Bu karar uygulanmak üzere
4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun 6/A maddesi gereğince Erişim
Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Bu karara karşı bir
hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir.
Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri
yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulur.
Başkan, bu madde kapsamındaki yetkisini idari
birimde görev alacak kişilere devredebilir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki
futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet
ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma

“Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği
şeklinde verilir.”
“Verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı
verilen başvuru sahipleri, bu projelerini iki yıl
içinde uygular.”
MADDE 29- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı
Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/
veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar
artırabilir.”
MADDE 30- 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yayın haklarının korunması
EK MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin
yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak
kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde,
ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili
olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine
Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ancak,
teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin
engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe
erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği
durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik
olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
Bu karar uygulanmak üzere 4/5/2007 tarihli ve
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun
6/A maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları
Birliğine gönderilir. Bu karara karşı bir hafta içinde
sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir. Erişimin
engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere
TFF bünyesinde idari birim kurulur. Yönetim
Kurulu, bu madde kapsamındaki yetkisini idari
birimde görev alacak kişilere devredebilir.
(2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki
futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet
ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma
sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın
hakkı sahibinin talebi üzerine birinci fıkra hükmü
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sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın
hakkı sahibinin talebi üzerine birinci fıkra hükmü
uygulanır. Şu kadar ki, talebin yapılabilmesi
için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye
bildirilmesi zorunludur.”

uygulanır. Şu kadar ki, talebin yapılabilmesi
için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye
bildirilmesi ve hak sahipliğinin ispat edilmesi
zorunludur.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak
talimatla belirlenir.”
MADDE 31- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“uu) Birlikte çalışabilirlik: Şarj ağına bağlı
veya bağımsız olarak çalışan şarj istasyonlarının,
elektrik iletim veya dağıtım şebekeleri ile bunları
destekleyen yazılım sistemlerinin etkileşimli,
uyumlu ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını,
üü) Elektrikli araç: Hareket etmesinde tek
başına veya destekleyici olarak elektrikli motor
kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj
edilebilen motorlu karayolu taşıtını,
vv) Sadakat sözleşmesi: Elektrikli araç
kullanıcısının şarj hizmetini belli avantajlar
dahilinde edinmesi amacıyla şarj ağı işletmeci
lisansı sahibi ile yaptığı sözleşmeyi,
yy) Sertifika: Bir şarj ağı bünyesinde bir veya
birden çok şarj istasyonunun, şarj ağı işletmecisi
nam ve hesabına kurulması veya işletilmesi
amacıyla Kurumun belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından gerçek
veya tüzel kişiye verilen yetki belgesini,
zz) Şarj Ağı: Elektrikli araçlara birden çok şarj
istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için oluşturulan
ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistemi,
aaa) Şarj Ağı İşletmecisi: Elektrikli araç
kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti
sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren
lisans sahibi tüzel kişiyi,
bbb) Şarj hizmeti: Elektrikli araçların akü,
pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan
ekipmanlarını doldurmak üzere ticari amaçla ve
bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu veya
kablosuz enerji aktarımını,
ccc) Şarj istasyonu: Elektrikli araçlara kablolu
veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımının yapıldığı
tesisi,
ççç) Şarj İstasyonu İşletmecisi: Şarj ağı
işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsamında

MADDE 30- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“uu) Birlikte çalışabilirlik: Şarj ağına bağlı
veya bağımsız olarak çalışan şarj istasyonlarının,
elektrik iletim veya dağıtım şebekeleri ile bunları
destekleyen yazılım sistemlerinin etkileşimli,
uyumlu ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını,
üü) Elektrikli araç: Hareket etmesinde tek
başına veya destekleyici olarak elektrikli motor
kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj
edilebilen motorlu karayolu taşıtını,
vv) Sadakat sözleşmesi: Elektrikli araç
kullanıcısının şarj hizmetini belli avantajlar
dahilinde edinmesi amacıyla şarj ağı işletmeci
lisansı sahibi ile yaptığı sözleşmeyi,
yy) Sertifika: Bir şarj ağı bünyesinde bir veya
birden çok şarj istasyonunun, şarj ağı işletmecisi
nam ve hesabına kurulması veya işletilmesi
amacıyla Kurumun belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından gerçek
veya tüzel kişiye verilen yetki belgesini,
zz) Şarj Ağı: Elektrikli araçlara birden çok şarj
istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için oluşturulan
ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistemi,
aaa) Şarj Ağı İşletmecisi: Elektrikli araç
kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj hizmeti
sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren
lisans sahibi tüzel kişiyi,
bbb) Şarj hizmeti: Elektrikli araçların akü,
pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan
ekipmanlarını doldurmak üzere ticari amaçla ve
bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu veya
kablosuz enerji aktarımını,
ccc) Şarj istasyonu: Elektrikli araçlara kablolu
veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımının yapıldığı
tesisi,
ççç) Şarj İstasyonu İşletmecisi: Şarj ağı
işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsamında
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şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara
bu şarj istasyonlarında şarj hizmeti sağlayan gerçek
veya tüzel kişiyi,
ddd) Serbest erişim platformu: Mevcut
tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak
görüntülenebilmesi
için
oluşturulan,
şarj
istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan
ve veri değişimi ile diğer işlemlerin standart
protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum
tarafından hazırlanan platformu,”
MADDE 31- 6446 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine
“abone grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim
miktarına göre farklı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 32- 6446 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Arz
güvenliğine ilişkin görev ve sorumluluklar
şunlardır:” ibaresi ile (a), (b), (c) bentleri yürürlükten
kaldırılmış, birinci fıkrasına birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş,
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu kapsamda, piyasada faaliyet gösteren lisans
sahibi tüm tüzel kişiler Bakanlık tarafından arz
güvenliğine yönelik belirtilen tedbirlere uymakla,
tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç
duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde
sunmakla yükümlüdür. Uzun dönemli Türkiye Ulusal
Enerji Planı çalışması, ilki bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içinde olmak üzere her
beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kurum
görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık tarafından
hazırlanarak yayımlanır. Bakanlık, Türkiye Ulusal
Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak orta uzun
dönemde arz güvenliğinin sağlanmasını teminen
kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilir. Kapasite
tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak üretim
tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası olarak
belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek
en düşük fiyat, yarışma şartlarında belirlenecek
süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması
kapsamında uygulanır. Yarışma sonucunda oluşacak
fiyatın yarışma şartlarında belirlenecek süre
içerisinde güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar,

şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara
bu şarj istasyonlarında şarj hizmeti sağlayan gerçek
veya tüzel kişiyi,
ddd) Serbest erişim platformu: Mevcut
tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak
görüntülenebilmesi
için
oluşturulan,
şarj
istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan
ve veri değişimi ile diğer işlemlerin standart
protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum
tarafından hazırlanan platformu,”
MADDE 32- 6446 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine
“abone grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere
“,bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim
miktarına göre farklı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33- 6446 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş,
fıkranın mevcut ikinci cümlesi ile (a), (b), (c)
bentleri yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu kapsamda, piyasada faaliyet gösteren lisans
sahibi tüm tüzel kişiler Bakanlık tarafından arz
güvenliğine yönelik belirtilen tedbirlere uymakla,
tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç
duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde
sunmakla yükümlüdür. Uzun dönemli Türkiye
Ulusal Enerji Planı çalışması, ilki bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde olmak üzere
her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kurum
görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık tarafından
hazırlanarak yayımlanır. Bakanlık, Türkiye Ulusal
Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak orta uzun
dönemde arz güvenliğinin sağlanmasını teminen
kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilir. Kapasite
tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak üretim
tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası olarak
belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek
en düşük fiyat, yarışma şartlarında belirlenecek
süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması
kapsamında uygulanır. Yarışma sonucunda oluşacak
fiyatın yarışma şartlarında belirlenecek süre
içerisinde güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar,
yerli malı kullanım şartları ve yükümlülüklerin
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yerli malı kullanım şartları ve yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi halinde alınacak teminatın
irat kaydedilmesi ve uygulanacak diğer ceza ve
yaptırımlar dahil olmak üzere yapılacak yarışmaya
ilişkin usul esaslar ilgili yarışma şartnamesinde
Bakanlık tarafından belirlenir. Bu madde kapsamında
kurulacak üretim tesisleri için ön lisans ve lisans
verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar
EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
“(3) TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza
edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması
nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, yan hizmetler anlaşmaları
kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya
mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak
amacıyla ihale yapabilir. İhaleler çerçevesinde
TEİAŞ tarafından ödenecek kapasite kiralama
bedeli sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle,
enerji bedeli ise kullanım amacına bağlı olarak
dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği çerçevesinde
piyasa katılımcıları tarafından veya ticari yan
hizmetler anlaşmaları kapsamında sistem işletim
fiyatına yansıtılmak suretiyle karşılanır. TEİAŞ
tarafından yan hizmetler anlaşmaları kapsamında
kapasite kiralanması amacıyla yapılacak ihaleye
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.”
“(4) Kurum, lisans verilen üretim tesislerinin
gerçekleşmelerinin izlenmesinden, ilgili mevzuat
kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devreye
girmesi için gerekli önlemlerin alınmasından, beş
yıl içerisinde işletmeye girecek lisanslı yeni üretim
kapasite miktarlarının Bakanlığa düzenli aralıklarla
bildirilmesinden sorumludur.”

yerine getirilmemesi halinde alınacak teminatın
irat kaydedilmesi ve uygulanacak diğer ceza ve
yaptırımlar dahil olmak üzere yapılacak yarışmaya
ilişkin usul esaslar ilgili yarışma şartnamesinde
Bakanlık tarafından belirlenir. Bu madde
kapsamında kurulacak üretim tesisleri için ön
lisans ve lisans verme koşulları, iptali ve tadili ile
ilgili hususlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
“(3) TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza
edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması
nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, yan hizmetler anlaşmaları
kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya
mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak
amacıyla ihale yapabilir. İhaleler çerçevesinde
TEİAŞ tarafından ödenecek kapasite kiralama
bedeli sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle,
enerji bedeli ise kullanım amacına bağlı olarak
dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği çerçevesinde
piyasa katılımcıları tarafından veya ticari yan
hizmetler anlaşmaları kapsamında sistem işletim
fiyatına yansıtılmak suretiyle karşılanır. TEİAŞ
tarafından yan hizmetler anlaşmaları kapsamında
kapasite kiralanması amacıyla yapılacak ihaleye
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.”
“(4) Kurum, lisans verilen üretim tesislerinin
gerçekleşmelerinin izlenmesinden, ilgili mevzuat
kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devreye
girmesi için gerekli önlemlerin alınmasından, beş
yıl içerisinde işletmeye girecek lisanslı yeni üretim
kapasite miktarlarının Bakanlığa düzenli aralıklarla
bildirilmesinden sorumludur.”

MADDE 33- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“Şarj hizmeti
EK MADDE 5- (l) Şarj hizmeti, Kurum
tarafından ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen
istisnalar dışında, şarj ağı işletmeci lisansı
kapsamında bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan
yönetmelikler uyarınca yürütülür. Şarj ağı işletmeci
lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya
ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj
ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi,

MADDE 34- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“Şarj hizmeti
EK MADDE 5- (l) Şarj hizmeti, Kurum
tarafından ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen
istisnalar dışında, şarj ağı işletmeci lisansı
kapsamında bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan
yönetmelikler uyarınca yürütülür. Şarj ağı işletmeci
lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya
ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj
ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi,
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düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu
kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç
kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme
hak ve yetkisine sahip olur. Şarj hizmetinin
sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci
lisansı sahibinin olup, şarj hizmetinin sertifikalı
şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı
işletmeci lisansı sahibinin bu Kanun, ilgili mevzuat
ile diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(2) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi;
a) Bu Kanun, ilgili mevzuat, diğer mevzuat,
ilgili standartlar ve Kurum tarafından çıkartılan
düzenlemelere uygun davranmak,
b) Kurum tarafından belirlenen istisnalar ve
mücbir sebep halleri dışında kendi şarj ağına bağlı
şarj istasyonlarında sürekli, kesintisiz ve kaliteli şarj
hizmeti sağlamak,
c) Şarj hizmetini tüm elektrikli araçların
erişimine sunmak,
ç) Şarj hizmeti fiyatını ve elektrikli araçların şarj
hizmetine erişim şartlarını, Kurumun yayımlayacağı
usul ve esaslara uygun olarak belirlemek, ilan etmek
ve uygulamak,
d) Şarj hizmeti alan kullanıcıdan şarj hizmeti
karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alınarak
hesaplanan bedel dışında her ne ad altında olursa
olsun ayrı bedel talep etmemek,
e) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar
ile teknik şartlara uygun olarak, şarj istasyonlarının
birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla gerekli
yönetim, denetim ve kayıt sistemini kurmak,
işler halde tutmak, işletmek ve Kurum ile Kurum
tarafından uygun bulunan kamu kurumlarının bu
sisteme erişimini sağlamak,
f) Kendisi tarafından veya şarj istasyonu
işletmecilerince kurulan şarj istasyonunun ilgili
dağıtım şirketiyle yapılacak bağlantı anlaşmaları ve
dağıtım şirketi tarafından belirlenen teknik gereklere
uygun olarak kurulması ve işletilmesini sağlamak,
g) Kurum tarafından belirlenen usul ve
esaslara uygun bildirimleri yapmak, serbest erişim
platformu için gerekli entegrasyonu sağlamak,
Kurumca istenildiğinde gerekli bilgi, belge ve
diğer materyalleri vermek, gerektiğinde tutanakları
imzalamak ve Kurumca görevlendirilenlerin
tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,
ile yükümlüdür.

düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu
kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç
kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme
hak ve yetkisine sahip olur. Şarj hizmetinin
sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci
lisansı sahibinin olup, şarj hizmetinin sertifikalı
şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı
işletmeci lisansı sahibinin bu Kanun, ilgili mevzuat
ile diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(2) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi;
a) Bu Kanun, ilgili mevzuat, diğer mevzuat,
ilgili standartlar ve Kurum tarafından çıkartılan
düzenlemelere uygun davranmak,
b) Kurum tarafından belirlenen istisnalar ve
mücbir sebep halleri dışında kendi şarj ağına bağlı
şarj istasyonlarında sürekli, kesintisiz ve kaliteli şarj
hizmeti sağlamak,
c) Şarj hizmetini tüm elektrikli araçların
erişimine sunmak,
ç) Şarj hizmeti fiyatını ve elektrikli araçların şarj
hizmetine erişim şartlarını, Kurumun yayımlayacağı
usul ve esaslara uygun olarak belirlemek, ilan etmek
ve uygulamak,
d) Şarj hizmeti alan kullanıcıdan şarj hizmeti
karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alınarak
hesaplanan bedel dışında her ne ad altında olursa
olsun ayrı bedel talep etmemek,
e) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar
ile teknik şartlara uygun olarak, şarj istasyonlarının
birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla gerekli
yönetim, denetim ve kayıt sistemini kurmak,
işler halde tutmak, işletmek ve Kurum ile Kurum
tarafından uygun bulunan kamu kurumlarının bu
sisteme erişimini sağlamak,
f) Kendisi tarafından veya şarj istasyonu
işletmecilerince kurulan şarj istasyonunun ilgili
dağıtım şirketiyle yapılacak bağlantı anlaşmaları ve
dağıtım şirketi tarafından belirlenen teknik gereklere
uygun olarak kurulması ve işletilmesini sağlamak,
g) Kurum tarafından belirlenen usul ve
esaslara uygun bildirimleri yapmak, serbest erişim
platformu için gerekli entegrasyonu sağlamak,
Kurumca istenildiğinde gerekli bilgi, belge ve
diğer materyalleri vermek, gerektiğinde tutanakları
imzalamak ve Kurumca görevlendirilenlerin
tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,
ile yükümlüdür.
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(3) Şarj hizmeti fiyatı Kurum tarafından
hazırlanan usul ve esaslar dahilinde serbestçe
belirlenir. Şarj hizmeti fiyatının, rekabeti bozucu
veya kısıtlayıcı ya da şarj hizmeti sağlanmasını
bozucu veya aksatıcı olmaması esastır. Şarj
hizmeti fiyatının belirlenmesinde şarj istasyonu
kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım
ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım
maliyetleri ve benzeri maliyetler ile vergi, pay, fon
gibi yasal yükümlülükler ve makul ölçüde kârlılık
dikkate alınır. Belirlenen şarj hizmeti fiyatı şarj
istasyonlarında ve şarj ağı işletmeci lisans sahibi
tarafından dijital mecralarda ilan edilir.
(4) Kurum;
a) Şarj ağı işletmeci lisansı için, lisans verme
şartları, lisans süresi, tadili, bedeli, lisansta yer
alacak hususlar, lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen
yükümlülükler, lisans kapsamındaki faaliyetlerin
kısıtlanması, lisansın verilmesine ve lisans
faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak sayısal
sınırlamalar, şarj istasyonlarının yaygınlığı dikkate
alınarak istasyon kurma zorunluluğu da dahil olmak
üzere ticari ve teknik zorunluluklar dahil özel şartlar
belirleyebilir. Bu fıkra hükmü dairesinde ilgililerden
tahsil edilen lisans işlemleri ile ilgili tüm bedeller
Kuruma gelir kaydedilir.
b) Şarj istasyonu kurma zorunluluğu getirilen
hallerde, şarj ağı işletmecisi lisans sahibi özel
hukuk tüzel kişilerinin lisanslarına konu şarj hizmeti
faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerini 19
uncu maddenin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
kapsamında yürütür.
c) Şarj hizmetinden faydalanan elektrikli araç
kullanıcılarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin
hususları belirler.
ç) Serbest erişim platformunu kurar ve gerekli
verilerle birlikte elektrikli araç kullanıcılarının
kullanımına sunar.
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar
dahilinde, dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecisi ile
elektrikli araç üreticisi ve ithalatçılarından temin
ettiği verilerden yararlanarak, her iki yılda bir,
elektrikli araç kullanımı gelişimi ve şarj altyapısı
ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlar; bu
projeksiyonlara göre alınabilecek tedbirleri ve

(3) Şarj hizmeti fiyatı Kurum tarafından
hazırlanan usul ve esaslar dahilinde serbestçe
belirlenir. Şarj hizmeti fiyatının, rekabeti bozucu
veya kısıtlayıcı ya da şarj hizmeti sağlanmasını
bozucu veya aksatıcı olmaması esastır. Şarj
hizmeti fiyatının belirlenmesinde şarj istasyonu
kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım
ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım
maliyetleri ve benzeri maliyetler ile vergi, pay, fon
gibi yasal yükümlülükler ve makul ölçüde kârlılık
dikkate alınır. Belirlenen şarj hizmeti fiyatı şarj
istasyonlarında ve şarj ağı işletmeci lisans sahibi
tarafından dijital mecralarda ilan edilir.
(4) Kurum;
a) Şarj ağı işletmeci lisansı için, lisans verme
şartları, lisans süresi, tadili, bedeli, lisansta yer
alacak hususlar, lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen
yükümlülükler, lisans kapsamındaki faaliyetlerin
kısıtlanması, lisansın verilmesine ve lisans
faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak sayısal
sınırlamalar, şarj istasyonlarının yaygınlığı dikkate
alınarak istasyon kurma zorunluluğu da dahil olmak
üzere ticari ve teknik zorunluluklar dahil özel şartlar
belirleyebilir. Bu fıkra hükmü dairesinde ilgililerden
tahsil edilen lisans işlemleri ile ilgili tüm bedeller
Kuruma gelir kaydedilir.
b) Şarj istasyonu kurma zorunluluğu getirilen
hallerde, şarj ağı işletmecisi lisans sahibi özel
hukuk tüzel kişilerinin lisanslarına konu şarj hizmeti
faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerini 19
uncu maddenin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
kapsamında yürütür.
c) Şarj hizmetinden faydalanan elektrikli araç
kullanıcılarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin
hususları belirler.
ç) Serbest erişim platformunu kurar ve gerekli
verilerle birlikte elektrikli araç kullanıcılarının
kullanımına sunar.
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar
dâhilinde, dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecisi ile
elektrikli araç üreticisi ve ithalatçılarından temin
ettiği verilerden yararlanarak, her iki yılda bir,
elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısı
ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlar; bu
projeksiyonlara göre alınabilecek tedbirleri ve
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uygulanabilecek teşvik önerilerini Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığına bildirir; dağıtım şebekelerinde
ihtiyaç duyulan kapasitenin sağlanması için gerekli
tedbirleri alır. Bu hüküm dışında şarj hizmetine
ilişkin diğer kurumlar tarafından belirlenmesi
halinde verilecek teşviklerin piyasaya etkilerini
düzenlemelerde dikkate alır.
e) Şarj hizmeti kapsamında düzenlenen
faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya
doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin
şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması
halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte,
her seferinde üç ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin
her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde
uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine
ve gerekli tedbirlerin alınmasına yetkilidir. Bu
etkilerin değerlendirilmesine göre şarj hizmeti
kapsamında uygulanan fiyatlara ilişkin asgari ve
azami limit uygulaması yapabilir.
(5) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi 16 ncı
madde hariç diğer maddelerde düzenlenen lisanslara
ilişkin hak ve yükümlülüklere tabi değildir. Kurum
bu maddeye ve ikincil mevzuata aykırı olarak
faaliyette bulunanlara 16 ncı madde kapsamında
işlem tesis eder. Kurum, bu fıkrada belirtilen
faaliyetleri kendi personeli eliyle veya gerektiğinde
diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli eliyle
denetime tabi tutar.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar, Bakanlık ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 34- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 30- (1) Ek 5 inci maddede
belirtilen yönetmelik ve düzenlemeler, ek 5 inci
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içerisinde yürürlüğe konur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sürenin hitamından
itibaren dört ay içerisinde şarj hizmeti sağlayan
kişiler durumlarını bu Kanuna uygun hale getirirler.

uygulanabilecek teşvik önerilerini Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığına bildirir; dağıtım şebekelerinde
ihtiyaç duyulan kapasitenin sağlanması için gerekli
tedbirleri alır. Bu hüküm dışında şarj hizmetine
ilişkin diğer kurumlar tarafından belirlenmesi
halinde verilecek teşviklerin piyasaya etkilerini
düzenlemelerde dikkate alır.
e) Şarj hizmeti kapsamında düzenlenen
faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya
doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin
şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması
halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte,
her seferinde üç ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin
her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde
uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine
ve gerekli tedbirlerin alınmasına yetkilidir. Bu
etkilerin değerlendirilmesine göre şarj hizmeti
kapsamında uygulanan fiyatlara ilişkin asgari ve
azami limit uygulaması yapabilir.
(5) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi 16 ncı
madde hariç diğer maddelerde düzenlenen lisanslara
ilişkin hak ve yükümlülüklere tabi değildir. Kurum
bu maddeye ve ikincil mevzuata aykırı olarak
faaliyette bulunanlara 16 ncı madde kapsamında
işlem tesis eder. Kurum, bu fıkrada belirtilen
faaliyetleri kendi personeli eliyle veya gerektiğinde
diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli eliyle
denetime tabi tutar.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar, Bakanlık ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 35- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 30- (1) Ek 5 inci maddede
belirtilen yönetmelik ve düzenlemeler, ek 5 inci
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içerisinde yürürlüğe konur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sürenin hitamından
itibaren dört ay içerisinde şarj hizmeti sağlayan
kişiler durumlarını bu Kanuna uygun hale getirirler.
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Uygulamaya ilişkin hususlar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.”
MADDE 35- 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı
Türk Petrol Kanununun 7 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “doksan” ibareleri “altmış”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 36- 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ya da bağımsız ve sürekli
nitelikte irtifak hakkı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 37- Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesi 26/10/2021 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 ilâ 11 inci maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
c) 14 üncü maddesi 6/9/2021 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 38- Bu Kanun hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.

Uygulamaya ilişkin hususlar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.”
MADDE 36- 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı
Türk Petrol Kanununun 7 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “doksan” ibareleri “altmış”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 37- 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ya da bağımsız ve sürekli
nitelikte irtifak hakkı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 38- Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesi 26/10/2021 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü ilâ 11 inci maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
c) 14 üncü maddesi 6/9/2021 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 39- Bu Kanun hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.
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