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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.

	 Ahmet	Çolakoğlu	 Yelda	Erol	Gökcan	 Kemal	Çelik
 Zonguldak Muğla Antalya
	 İbrahim	Aydın	 Mücahit	Durmuşoğlu	 Selim	Yağcı
 Antalya Osmaniye Bilecik
	 Fatma	Aksal	 İlyas	Şeker	 Yaşar	Kırkpınar
 Edirne Kocaeli İzmir
	 Ali	Cumhur	Taşkın	 Hacı	Özkan	 Abdullah	Doğru
 Mersin Mersin Adana
	 Muhammet	Müfit	Aydın	 Abdulahat	Arvas	 Murat	Baybatur
 Bursa Van Manisa
	 Çiğdem	Koncagül	 Semiha	Ekinci	 Bekir	Kuvvet	Erim
 Tekirdağ Sivas Aydın
	 Meliha	Akyol	 Zemzem	Gülender	Açanal	 Serap	Yaşar
 Yalova Şanlıurfa İstanbul
	 Recep	Uncuoğlu	 Ramazan	Can	 Sabahat	Özgürsoy	Çelik
 Sakarya Kırıkkale Hatay
	 Belgin	Uygur	 Mustafa	Canbey	 Hasan	Çilez
 Balıkesir Balıkesir Amasya
	 Selim	Gültekin	 Orhan	Yegin	 Fatma	Betül	Sayan	Kaya
 Niğde Ankara İstanbul
	 Metin	Yavuz	 Tahir	Akyürek	 Ahmet	Hamdi	Çamlı
 Aydın Konya İstanbul
	 Öznur	Çalık	 Mustafa	Savaş	 Ali	Şahin
 Malatya Aydın Gaziantep
	 Selman	Özboyacı	 Ekrem	Çelebi	 Niyazi	Güneş
 Konya Ağrı Karabük
	 Jülide	İskenderoğlu	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Çanakkale Konya
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 13/12/2021 tarihinde sunulan 2/4018 Esas Numaralı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ne imza sahibi olarak katılmak ister, 
bilginize arz ederim.   15.12.2021

	 	 Sena	Nur	Çelik

  Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

13/12/2021 tarih 2/4018 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  14/12/2021

	 	 Burhan	Çakır

  Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4018 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun teklifine 
katılıyorum.

Gereğini arz ederim.  14.12.2021

  Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban

  Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/4018) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 14.12.2021

	 	 Abdullah	Nejat	Koçer

  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4018 esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  14.12.2021

	 	 Emine	Sare	Aydın

  İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4018 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim.  14.12.2021

	 	 Fatih	Süleyman	Denizolgun

  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4018 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim.  13	Aralık	2021	

	 	 İffet	Polat

  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4018 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum. 

Gereğini arz ederim. 14.12.2021

	 	 Ahmet	Sorgun

  Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

13.12.2021   tarih ve   2/4018 esas numaralı Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.  14.12.2021

	 	 Mehmet	Habib	Soluk

  Sivas

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4018)

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

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Kanun Teklifi ile uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanunlarda 

değişiklikler yapılması öngörülmektedir.
Bu kapsamda;
-  4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna geçici madde eklemek suretiyle 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 özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan 
kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan 
tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde sözleşme sürelerinin kırk 
dokuz yıla kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılması,

-  Rafinerilerin rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek 
üzere 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki depolama tanımına rafınericilerin de eklenmesi; yine 
tanımda yer alan “LPG dağıtıcıları” ifadesi yerine “piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi eklenerek 
tanımın kapsamının 5307 sayılı Kanun kapsamındaki diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmesi,

-  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların 
5307 sayılı Kanun kapsamında lisans almasının önlenmesi,

-  Kapasite artışları yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde 
yerli aksam desteğinden faydalanılabilmesi ve bu sayede mevcut yerli aksam üreticilerinin üretimlerine 
devam etmesi ve başka aksamların da ülkemiz yerli üretim envanterine katılmasına destek olunması 
amacıyla, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanunda yapılan düzenleme ile 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek kapasite artışlarının 
işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlandırılması,

-  ETİBANK, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve Elektrik Dağıtım 
Şirketleri adına kayıtlı tesislerin; faaliyetlerin niteliğine göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a devrinin 
sağlanması ve işlemlerin harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması suretiyle de ek 
bir yük getirilmemesi ile ortaya çıkan ilave iş ve işlemler için oluşacak iş gücü ve zaman kayıplarının 
önüne geçilmesi,

-  6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişikliğe gidilerek üretici, 
tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti 
bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda 
öngörülen cezaların ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanmakta; 
ayrıca, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirlenerek daha hakkaniyetli 
müeyyide uygulanabilmesine imkân sağlanması,

öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Limanların sosyo-ekonomik çerçevede Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkısı 

dikkate alındığında limanların herhangi bir zaman kaybı yaşamadan küresel rekabet güçlerini 
korumaları için bugünden yatırımlar yaparak büyümeleri gerekmektedir. Madde ile 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 
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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 2- Tanımda yer alan LPG dağıtıcıları yerine “piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi 
eklenerek tanımın kapsamı diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 
Rafineriler, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında aldıkları rafinerici 
lisansı kapsamında LPG üretimi yapmaktadırlar. Rafinerilerin rafineri sahası dışında LPG depolama 
ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere depolama tanımına rafinericiler de eklenmektedir.

Madde 3- Madde ile atıf yapılan Türk Ticaret Kanununun mevcut tarihi ve numarası işlenerek 
güncelleme yapılmakta ayrıca Kanuna eklenen fıkra ile petrol piyasası mevzuatı ve uygulama ile ilgili 
mevzuatın uyumlaştırılması hedeflenmekte, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların lisans alması önlenmektedir.

Madde 4- 2013 yılında 14 civarında olan yerli aksam üretici sayısı yerli aksam destekleri sayesinde 
2021 yılında yaklaşık 100’e çıkmıştır. Kapasite artışları yapılan santrallerin yerli aksam desteğinden 
faydalanması, mevcut yerli aksam üreticilerinin üretimlerine devam etmesi ve başka akşamların da 
ülkemiz yerli üretim envanterine katılmasına destek olacaktır. Bu sebeple, madde ile kapasite artışlarının 
yerli aksam desteğinden faydalanması ile bu gelişimin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Madde 5- Düzenlemeyle, mülga ETİBANK, mülga Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik 
Üretim İletim A.Ş ve özelleştirilen Elektrik Dağıtım Şirketleri adına tapuda tescil edilmiş olan ve aynı 
zamanda bu tescil esnasında geçmişte harç, döner sermaye vb. hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet 
ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a devrinin 
mükerrer harç, döner sermaye vb. hizmet bedeli ödenmeden sağlanması, bahse konu devir işlemlerinin 
harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması suretiyle devir yapılacak kurum, kuruluşlara 
ek bir yük getirilmemesi ve ortaya çıkan ilave iş ve işlemler için oluşacak iş gücü ve zaman kayıplarının 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 6- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasadadarlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici 
faaliyetlerde bulunulması yasaklanmıştır. Bu çerçevede uygulanacak müeyyidenin muhatabı olan 
üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin ekonomik büyüklükleri, faaliyet alanları ve ticarete 
konu ürünlerinin ekonomik değerleri birbirinden çok farklı olabilmektedir. Yapılan değişiklik ile 
bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve 
caydırıcılığının artırılması amaçlanmakta; ayrıca, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki 
fark yeniden belirlenerek daha hakkaniyetli müeyyide uygulanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Madde 7- Yürürlük maddesidir.

Madde 8- 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 17/12/2021
 Esas No: 2/4018
 Karar No: 18

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1. Giriş
Zonguldak Milletvekili Ahmet ÇOLAKOĞLU ve 40 Milletvekili tarafından 13/12/2021 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon 
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 2/4018 
esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 
16/12/2021 tarihinde yaptığı 19’uncu Birleşiminde Zonguldak Milletvekili Ahmet ÇOLAKOĞLU ile 
Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi, TOBB, TESK, PETDER ile TÜPRAŞ temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip 
görüşülmüştür.

Teklif ile uygulamada ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla bazı kanunlarda 
değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Yapılan düzenlemeler kapsamında;

4046 sayılı 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 sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi, sözleşmeden kaynaklanan 
tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi halinde sözleşmelerinin süresinin 
kırk dokuz yıla kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek 
üzere 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki depolama tanımına rafinericilerin de eklenmesi; 
yine tanımda yer alan “LPG dağıtıcıları” ifadesi yerine “piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi 
eklenerek tanımın kapsamının diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların 5307 sayılı 
Kanun kapsamında lisans almasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapasite artışları yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde yerli 
aksam desteğinden faydalanılabilmesi ve bu sayede mevcut yerli aksam üreticilerinin üretimlerine 
devam etmesi ve başka aksamların da ülkemiz yerli üretim envanterine katılmasına destek olunması 
amacıyla, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanunda yapılan düzenleme ile 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek kapasite 
artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlandırılması, ayrıca mülga 
Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve elektrik dağıtım şirketleri 
adına kayıtlı tesislerin; faaliyetlerin niteliğine göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a devrinin sağlanması ile bu 
işlemlerin harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması suretiyle de işlem maliyetlerinin 
ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Son olarak 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişikliğe gidilerek 
üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest 
rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması 
durumunda öngörülen cezaların ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, 
ayrıca cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki farkın yeniden belirlenmesi suretiyle daha 
hakkaniyetli müeyyide uygulanabilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.

2. Teklifin İçeriği
2/4018 esas numaralı Kanun Teklifiyle;
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 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 ve 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 
belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılması ve nihai karar merci olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 
görevlendirilmesi,

Ø Rafinerilerin rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek 
üzere depolama tanımına rafinericiler de eklenmek suretiyle tanımda yer alan LPG dağıtıcıları yerine 
“piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi eklenerek tanımın kapsamının diğer lisans sahiplerini de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi,

Ø Teklifin 3’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, madde ile atıf yapılan Türk Ticaret Kanununun 
mevcut tarihi ve numarası işlenerek güncelleme yapılması, ayrıca Kanuna eklenen fıkra ile petrol 
piyasası mevzuatı ve uygulama ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılması, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans almasının 
önlenmesi,

Ø	Teklifin 4’üncü maddesi ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına ilişkin Kanunda yapılacak düzenleme doğrultusunda 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye 
girecek kapasite artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlandırılmasına 
imkân tanınarak; kapasite artışı yapan santrallerin yerli aksam desteğinden faydalanması ve mevcut 
yerli aksam üreticilerinin üretimlerinin bu vesile ile desteklenmesi,

Ø Düzenlemeyle, mülga ETİBANK, mülga Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim 
İletim A.Ş ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilmiş olan ve aynı zamanda 
bu tescil esnasında geçmişte harç, döner sermaye vb. hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve 
mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a devrinin 
mükerrer harç, döner sermaye vb. hizmet bedeli ödenmeden sağlanması, bahse konu devir işlemlerinin 
harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması suretiyle devir yapılacak kurum, kuruluşlara 
ek bir yük getirilmemesi ve ortaya çıkan ilave iş ve işlemler için oluşacak iş gücü ve zaman kayıplarının 
önüne geçilmesi,

Ø 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrası ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini 
ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde 
bulunulmasının yasaklandığı, bu çerçevede uygulanacak müeyyidenin muhatabı olan üretici, tedarikçi 
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ve perakende işletmelerin ekonomik büyüklükleri, faaliyet alanları ve ticarete konu ürünlerinin 
ekonomik değerlerinin birbirinden çok farklı olabildiği, yapılan değişiklik ile bu faaliyetlerde 
bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının 
artırılması ve cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki farkın yeniden belirlenerek daha 
hakkaniyetli müeyyide uygulanabilmesine imkân sağlanması,

amaçlanmaktadır.
3. Komisyon Görüşmeleri
Komisyon Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø Güneş, rüzgâr, jeotermal, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücünde büyük 

bir gelişme kaydeden ülkemiz enerji arzının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok 
yerli, daha çok yenilenebilir şiarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü; bu kapsamda, kanun teklifinde 
yer alan kapasite artışları yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin 
yerli aksam desteklerinden faydalanabilmesiyle ülkemizin yerli aksam kapasitesinin artırılmasının 
hedeflendiği,

Ø Teklif ile rafinerilerin rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını 
temin etmek üzere 5307 sayılı Kanun’da yer alan tanıma rafinericilerin de eklenmesi suretiyle Petrol 
Piyasası Kanunu kapsamında aldıkları rafinerici lisansı çerçevesinde LPG üretimi yapan rafinerilerin de 
düzenleme kapsamına alındığı,

Ø Akaryakıt kaçakçılığı başta olmak üzere, haksız kazanç elde edenlerle etkin mücadeleyi 
sürdürme konusunda yüce Meclisin katkısıyla etkin düzenlemelerin hayata geçirildiği, Teklifte yer 
alan düzenleme ile piyasa dinamiklerini en iyi şekilde tesis etmeye, kaçakçılık yoluyla oluşan rekabet 
eşitsizliğini ortadan kaldırmaya ve vergi tahsilatını güvence altına almaya yönelik olarak kesinleşmiş 
mahkûmiyet kararı olanların lisans almasının önüne geçildiği,

Ø Küresel dış ticaret istatistiklerinin tedarikin ve lojistiğin yüzde 90’ının deniz yoluyla 
gerçekleştiğini gösterdiği, bu bağlamda ekonomik büyümenin öğelerinden olan dış ticaret ve lojistik 
alanlarında olduğu kadar tedarik zincirlerinde de önemli değişimler ve gelişimler olduğu ve liman 
performanslarının yeni yatırımlar ve küresel tedarikte çok önemli bir manivela ve enstrüman olarak 
kullanıldığı,

Ø Kökten değişen tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasında deniz yolu taşımacılığının ve 
limanların öneminin önemli derecede artmış olduğu, bu kapsamda Teklifte yer alan düzenlemeyle 
birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticarette ülkemizin rekabet gücünü geliştirecek, 
ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların geliştirilmesinin amaçlandığı,

Ø Piyasa dinamiklerini bozan, piyasaların etkin işleyişine engel teşkil eden faaliyet ve aktörlerin 
eylemlerinin önüne geçmek hedefiyle birtakım hükümler getirildiği ve yapılan düzenleme ile ürün 
tedarik zincirini aksatan ve engelleyen faaliyetlerin engellenmesinin amaçlandığı,

belirtilmiştir.
Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde birinci imza sahibi Zonguldak Milletvekili 

Ahmet ÇOLAKOĞLU tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø	Dünya ticaretinin farklı boyut kazandığı ve lojistik ve taşımacılığın her geçen gün öneminin 

arttığı, bu hızlı değişim süresinde oluşan fırsatları değerlendirme kabiliyeti olan ülkelerin gelecekte 
dünya ticaretinde söz sahibi olacağı, bu kapsamda özelleştirme kapsamında olan liman işletmelerimizin 
işletme yatırımlarının hızla değişen büyüyen ticaret kapasitesine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği, 
yapılan düzenlemeyle 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilen Türkiye Denizcilik 
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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 sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi ve 
sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 
sözleşmelerinin süresinin kırk dokuz yıla kadar uzatılmasının amaçlandığı ve nihai karar merci olarak 
Özelleştirme Yüksek Kurulu görevlendirildiği,

Ø Kanun teklifinde yer alan düzenleme ile rafinecilerin sektörlerindeki depolama tanımından 
dolayı yaşadıkları sorunun çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği ve bu hedef doğrultusunda tanımda 
yer alan LPG dağıtıcıları yerine “piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi eklenerek tanımın kapsamı 
diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiği, rafinerilerin rafineri sahası dışında LPG 
depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere depolama tanımına rafinericilerin de 
eklendiği,

Ø Akaryakıt piyasasında lisans alıp değişik yol ve yöntemler ile kaçakçılık faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişiler tespit edildiği, hakkaniyet içinde ticaretini gerçekleştiren lisanslı tüzel ve gerçek 
kişilerin kanunlar içinde suçlunun cezasız kalmayacağı, yapılan düzenleme ile madde ile atıf yapılan 
Türk Ticaret Kanununun mevcut tarihi ve numarası işlenerek güncelleme yapıldığı, ayrıca Kanuna 
eklenen fıkra ile petrol piyasası mevzuatı ve uygulama ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılması hedeflendiği 
ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet 
kararı olanların lisans almasının önlendiği,

Ø Teklifte yer alan 4’üncü maddenin yerli üretime verilen önemin ve desteğin bir göstergesi 
olduğu, birçok sanayi alanında yerli üretime ve yerli aksamlara sağlanan teşviklerin var olduğu, madde 
ile kapasite artışlarının yerli aksam desteğinden faydalanması ile bu gelişimin önünün açılmasının 
amaçlandığı,

Ø Düzenlemeyle, mülga ETİBANK, mülga Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim 
İletim A.Ş ve özelleştirilen Elektrik Dağıtım Şirketleri adına tapuda tescil edilmiş olan ve aynı zamanda 
bu tescil esnasında geçmişte harç, döner sermaye vb. hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve 
mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya TEDAŞ’a devrinin 
mükerrer harç, döner sermaye vb. hizmet bedeli ödenmeden sağlanması, bahse konu devir işlemlerinin 
harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması suretiyle devir yapılacak kurum, kuruluşlara 
ek bir yük getirilmemesi ve ortaya çıkan ilave iş ve işlemler için oluşacak iş gücü ve zaman kayıplarının 
önüne geçilmesi amaçlandığı,

Ø Teklif ile son zamanlarda gündem olan stokçuluk alanındaki düzenleme yapıldığı ve stokçuluk 
cezasında, cezaların miktarında bir değişikliğe giderek caydırıcılığın artırılmasının 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 l’inci maddesinde yer alan limanlarla ilgili düzenlemede kamu yararının gözetilmediği, 

birçok bakımdan Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği ve Teklif metninden çıkarılması gerektiği,
Ø Limanlarla ilgili olarak alınacak her türlü kararın ve yasal düzenlemenin bir ülkenin ticaret 

ve lojistik stratejisi, sanayisi ve daha önemlisi dış politikasıyla uyumlu olması ve makro politikalarla 
bütünlük arz etmesi gerektiği,

Ø Limanlarla ilgili düzenlemenin sadece ekonomik açıdan değil milli güvenlik bakımından da 
değerlendirilmesi gerektiği,
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Ø Covid-19 salgını sürecinde limanların öneminin ve navlun fiyatlarının arttığı ve limanlarla ilgili 
şartların değiştiği ancak coğrafi anlamda şartların değişmediği, Türkiye’deki limanların da öneminin 
çok daha stratejik ve önemli hâle geldiği,

Ø Limanların devlet tarafından revize edilmesinin, modernize edilmesinin ve rıhtımlarının 
genişletilmesinin daha uygun olduğu,

Ø Parasal anlamda stokçuluk yapanlara uygulanacak ceza artırımına ilişkin düzenlemenin bu işi 
yapanların elde edecekleri kârın önüne geçecek bir parasal artırım olmadığı,

Ø Stok konusunun suiistimale çok açık bir konu olduğu ve firmalar açısından ciddi sıkıntılar 
yaratabileceği, stokçulukla mücadele adı altında yürütülen faaliyetlerin sanayicinin ve üreticinin 
mağdur olmasına neden olabileceği,

Ø Türkiye’de yaşanan bütün fiyat artışlarının sebebinin ekonomiyle ilgili politikalarından ve 
üretimdeki girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu, bu artışlar durdurulamadığı sürece stokçuluk ve 
benzeri konularda esnafın üzerine suç yükleyerek sonuca varılamayacağı,

Ø Yerli aksam kullanımına verilen desteğin YEKDEM gibi elektrik tarifelerine yansıtıldığı, 
yaşadığımız ekonomik kriz koşullarında YEKDEM, yerli aksam kullanımı, yerli kömür, kapasite 
destekleme mekanizması gibi elektrik enerjisi alanında özel sektöre sağlanan desteklerin tüketicilerin 
tarifelerine yansıma miktarlarının en aza indirilmesi gerektiği,

Ø Hal Yasası değiştirilmeden, lisanslı depoculuk düzenlemesi tartışılmadan, yapısal reformlar 
hayata geçirilmeden sadece stokçuluk konusunda cezai miktarlar arttırılarak fiyatların kontrol altına 
alınacağının öngörüldüğü,

Ø Stoklama tanımı konusunda bir muğlaklık olduğu ve stoklama ile depolamanın ayrılması 
gerektiği,

Ø Limanlarımızda yatırım ve genişlemelerin idamesi için mevcut teknolojiyi iyileştirme, hızlı ve 
güvenilir bir lojistik imkânı tanımak adına yatırımcıların süreçlerini uzatmanın doğru bir karar olacağı; 
dünya ticaretinin yavaşladığı pandemi döneminde inkıtaa uğrayan ticarete rağmen yatırımlarına devam 
eden liman işletmecilerin zararlarının da bir nebze telafi edileceği,

Ø Teklifte yer alan limanlarla ilgili düzenleme ile 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 Ülkemizin enerji arzıyla ilgili tüm girişimleri, yatırımcıları desteklemek ve süreçlerini 
iyileştirmek adına tüm düzenlemeleri yapmak ve yatırımların desteklenmesi, kapasitelerinin 
artırılmasını desteklemenin kanun koyucuların önemli bir görevi olduğu, LPG depolama alanlarının 
rafinelerin kendi alanlarının dışına taşınmasının da böyle bir alternatifin sunulmasının da oldukça 
isabetli olduğu,

Ø Yerli aksamın teşvik edilmesinin hem enerji üretim sektörünün ve yan sanayinin gelişmesine 
hem de maliyetlerin, tüketici maliyetlerinin düşmesine ve üretiminin, sektörlerin de gelişmesine canlılık 
getireceğine,

Ø Yaşanan pandemi ve iklim değişikliğiyle gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin arzında dünya 
genelinde bir kriz yaşandığı ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin de bu tür olumsuz 
değişimleri daha sert hissettiği; birtakım fırsatçıların, stokçuluktan kaynaklanan arz fiyatlarının 
manipüle edilmesinden kaynaklanan sıkıntıları gidermenin ve stokçuluğu engellemek adına caydırıcı 
bir ceza sistemi alt yapısının kurulması gerektiği,

belirtilmiştir.
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Kanun Teklifi üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah TANCAN, 
Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre HAYKIR tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø “Kullanıcılar” ifadesinin mevcut düzenlemede zaten var olduğu, depolama tesislerini sadece 
LPG dağıtıcılarının değil aynı zamanda rafinericilerin ve piyasa faaliyetinde bulunan kişilerin de 
kullanmasıyla tedarik sıkıntısının yaşanmamasının amaçlandığı,

Ø Birleşme, devralma işlemlerinin rekabet mevzuatı gereği Rekabet Kurumunun onayına 
tabi olduğu, özelleştirme uygulamaları yaparken herhangi bir ihaleyi kazanan şirkette de Rekabet 
Kurumundan o ilgili bölgede veya Türkiye çapında herhangi bir tekel, hâkim durum oluşturup 
oluşturmayacağına dair bir görüş ve karar alındığı,

Ø Gerek Petrol Kanunu’nda gerekse LPG Kanunu’nda değişik ihlallerden dolayı birçok idari 
yaptırımın yer aldığı, Petrol Kanunu’nda 5607 sayılı Kanuna aykırılıktan dolayı eğer herhangi bir kişi 
hakkında kesinleşmiş hüküm söz konusuysa bu kişinin başka bir şirket kurmak suretiyle yeniden petrol 
piyasasında faaliyet göstermesinin yasaklandığı; yapılan değişiklik ile benzer bir düzenlemenin LPG 
Kanununda yapılmasının amaçlandığı,

Ø TEDAŞ adına tescil yapılması gerektiği hâlde Türkiye Elektrik Kurumu adına kayıtlı görünen 
57.025 adet ve TEDAŞ’ın mülkiyetine geçmiş olması gerektiği halde, elektrik dağıtım şirketleri adına 
kayıtlı 6.745 adet taşınmazın Sayıştay tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edildiği ve 
düzenlemenin bu amaçla yapıldığı,

Ø Vakti zamanında Etibank’ın da dağıtım işi yaptığı ve onun üzerinde de hâlâ dağıtım tesislerinin 
mülkiyetinin söz konusu olduğu,

Ø Bahse konu taşınmazların büyük çoğunluğunun direklerin etrafındaki çok küçük alanlardan 
oluştuğu,

ifade edilmiştir.
4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul 

edilmiştir.
2/4018 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.
Ø Teklifin çerçeve l’inci maddesi, işlenecek hükmün üçüncü fıkrasında yer alan “yatırım tutarları 

ve” ibaresi “yatırım tutarları, kapasite artışı,” şeklinde yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Kabul 
edilen önergenin gerekçesine göre eklenen “kapasite artışı” ibaresi ile danışman firmaların değerleme 
ve durum tespitine yönelik raporlarında kapasite artışlarının da dikkate alınması, böylelikle de gerek 
değer gerekse de diğer koşullar hakkında nihai kararı verecek olan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
çok yönlü olarak değerlendirmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, metin eklenen geçici 
30’uncu maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “4046 sayılı Kanun” ibaresinin 
“Bu Kanun” şeklinde değiştirilmesi, aynı cümlede yer alan 6362 sayılı Kanun’a yapılan atfın tam 
atıf yöntemi ile yapılması, işletici/alıcı sırasının üçüncü ve dördüncü fıkralarda yeknesaklaştırılması 
suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur.

Ø 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil 
edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip 
işlemlerinin durdurulması ve durma süresince zamanaşımı süresinin işlememesi amacıyla yeni 2’nci 
madde olarak bir madde ihdas edilmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi kabul edilmiştir.

Ø Teklifin çerçeve 2’nci maddesi, 3’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Ø Teklifin çerçeve 3’üncü maddesi, işlenecek hükümde yer alan 5607 sayılı Kanuna tam atıf 
yapılarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 4’üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Ø Teklifin çerçeve 4’üncü maddesi, işlenecek hükümde yer alan “girecek” ibaresinin tarih 
itibarıyla “giren” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle 5’inci madde olarak kabul edilmiştir.

Ø Teklifin çerçeve 5’inci maddesi, iki konuda redaksiyona tabi tutularak 6’ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. Biri işlenecek hükmün birinci fıkrasında yer alan “ilişkin olarak” ibaresinin “ilişkin 
olanlar” şeklinde değiştirilmesi sağlanmış, böylelikle metinde yer alan anlatım bozukluğunun 
giderilmesi ve ifade bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Diğeri ise “muaftır” ibaresi “müstesnadır” 
şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği gibi, vergi kanunlarında “muafiyet”, mükellef olması gereken bazı 
kişi ve kişi gruplarının vergi dışı bırakılması, “istisna” ise, vergilendirilmesi gereken vergi konularının 
vergilendirilmemesidir. Bu çerçevede işlenecek hükmün ikinci fıkrasında yer alan “muaftır” ibaresi 
“müstesnadır” şeklinde değiştirilmiştir.

Ø Teklifin çerçeve 6’ncı maddesi, eklenen geçici 30’uncu maddenin geçici 31’inci madde olarak 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 7’nci madde olarak kabul edilmiştir.

Ø Yürürlüğe ilişkin 7’nci maddesi, birinci fıkranın (a) bendinin yeni madde ihdası nedeniyle 
mevcut 6’ncı maddenin 7 olması sebebiyle değiştirilmesi ve (b) bendinde yer alan “Diğer hükümleri” 
ibaresinin “Diğer maddeleri” olarak değiştirilmesi suretiyle redaksiyona tabi tutularak 8’inci madde 
olarak kabul edilmiştir.

Ø Yürütmeye ilişkin 8’inci maddesi 9’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, Zonguldak Milletvekili Ahmet ÇOLAKOĞLU, Manisa Milletvekili Semra 
KAPLAN KIVIRCIK, Elazığ Milletvekili Metin BULUT ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Cihat SEZAL özel sözcü olarak seçilmiştir.

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

  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Abdurrahman	Başkan	 Çetin	Osman	Budak	 Şahin	Tin
 Antalya Antalya Denizli

  (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

	 Yasin	Öztürk	 Metin	Bulut	 Mehmet	Erdoğan
 Denizli Elazığ Gaziantep

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) 

 Üye Üye Üye

	 Osman	Boyraz	 Ali	Kenanoğlu	 Tacettin	Bayır
 İstanbul İstanbul İzmir

  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı,

   muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Mehmet	Cihat	Sezal	 Tahsin	Tarhan	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu
 Kahramanmaraş Kocaeli Manisa

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

 Üye Üye Üye

	 Semra	Kaplan	Kıvırcık	 Hacı	Özkan	 Fuat	Köktaş
 Manisa Mersin Samsun

 (Bu raporun özel sözcüsü)  

 Üye Üye

	 Ömer	Öcalan	 Kadim	Durmaz
 Şanlıurfa Tokat

 (Son oylamada bulunamadı, (Muhalefet şerhimiz vardır)

 muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Tahsin Tarhan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Müzeyyen Şevkin
 Kocaeli Manisa Adana

 Tacettin Bayır Çetin Osman Budak Kadim Durmaz
	 İzmir	 Antalya	 Tokat
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MUHALEFET ŞERHİ



‒ 28 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 298)



‒ 29 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 298)



‒ 30 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 298)



‒ 31 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 298)



‒ 32 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 298)

 

 Ali Kenanoğlu Ömer Öcalan
	 İstanbul	 Şanlıurfa
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Ayhan Altıntaş Yasin Öztürk
	 Ankara	 Denizli
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(Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve
40 Milletvekilinin Teklifi)

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

MADDE 1- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 30- 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 özelleştirilmeleri 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.

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.

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 

MADDE 1- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 30- Bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/
devri yöntemiyle özelleştirilmeleri 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 Demiryolları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış 
davalar var ise bu davalardan tüm yargılama 
giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat 
edilmesi ve ek sözleşme düzenlenmesi şartıyla, 
hakkın başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz 
yıla kadar uzatılır.

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.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bu 
Kanun hükümleri çerçevesinde 6/12/2012 tarihli 
ve 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, kapasite artışı, özelleştirme 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ AHMET 
ÇOLAKOĞLU VE 40 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

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

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
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(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
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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.

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 ilk verilen süreyi 
geçmemek üzere ek süre verilebilir.”

MADDE 2- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 
“LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının” ibaresi 
“Piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin 
veya kullanıcıların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5307 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “6762” ibaresi 
“13/1/2011 tarihli ve 6102” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı 
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 
olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel 
kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte 
suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla 
paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan 
veya halen görevde bulunan yönetim kurulu 
başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili 
olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans 
başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay 
sahibi olamaz.”

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.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayı 
halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
işleticilere/alıcılara ek sözleşme imzalanmak 
üzere üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Talep 
halinde bir defaya mahsus olmak ve ilk verilen 
süreyi geçmemek üzere ek süre verilebilir.”

MADDE 2- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununun geçici 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi 
“31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 
“LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının” ibaresi 
“Piyasa faaliyetinde bulunanların, rafınericilerin 
veya kullanıcıların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 5307 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “6762” ibaresi 
“13/1/2011 tarihli ve 6102” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı 
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 
olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel 
kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte 
suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla 
paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan 
veya halen görevde bulunan yönetim kurulu 
başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili 
olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans 
başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay 
sahibi olamaz.”
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MADDE 5- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C 
maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye 
giren söz konusu kapasite artışları işletmeye giriş 
tarihinden itibaren 6/B maddesi kapsamında yerli 
katkı fiyatından yararlanır.”

MADDE 6- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31- (1) Mülga 15/7/1970 
tarihli ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 9/9/1982 tarihli ve 2705 sayılı 1312 
Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanunla değişik 3 
üncü maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde 
sayılan kurum ve kuruluşlar ile Etibank, Türkiye 
Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim 
A.Ş. ve elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda 
tescil edilmiş, mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni 
haklardan elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin 
olanlar TEDAŞ Genel Müdürlüğünün başvurusu 
üzerine resen bedelsiz olarak TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü adına, elektrik iletim faaliyetlerine 
ilişkin olanlar ise TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 
başvurusu üzerine resen bedelsiz olarak TEİAŞ 
Genel Müdürlüğü adına tescil edilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak tescil 
işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her 
türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden 
müstesnadır.”

MADDE 7- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(ı) bendinde yer alan “elli bin Türk lirasından 
beş yüz bin Türk lirasına” ibaresi “yüz bin Türk 
lirasından iki milyon Türk lirasına” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 4- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C 
maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye 
girecek söz konusu kapasite artışları işletmeye 
giriş tarihinden itibaren 6/B maddesi kapsamında 
yerli katkı fiyatından yararlanır.”

MADDE 5- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 30- (1) Mülga 15/7/1970 
tarihli ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 9/9/1982 tarihli ve 2705 sayılı 1312 
Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanunla değişik 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde sayılan 
kurum ve kuruluşlar ile ETİBANK, Türkiye 
Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim 
A.Ş. ve Elektrik Dağıtım Şirketleri adına tapuda 
tescil edilmiş, mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni 
haklardan elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin 
olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğünün başvurusu 
üzerine re’sen bedelsiz olarak TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü adına, elektrik iletim faaliyetlerine 
ilişkin olanlar ise TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 
başvurusu üzerine re’sen bedelsiz olarak TEİAŞ 
Genel Müdürlüğü adına tescil edilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak tescil 
işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her 
türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden 
muaftır.”

MADDE 6- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(ı) bendinde yer alan “elli bin Türk lirasından 
beş yüz bin Türk lirasına” ibaresi “yüz bin Türk 
lirasından iki milyon Türk lirasına” şeklinde 
değiştirilmiştir.



‒ 43 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 298)

(Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve
40 Milletvekilinin Teklifi)

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

MADDE 8- Bu Kanunun;
a)  7 nci maddesi 1/1/2022 tarihinde,
b)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 7- Bu Kanunun;
a)  6 ncı maddesi 1/1/2022 tarihinde,
b)  Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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