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GİRİŞ 

Kamunun kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilmesinde güçlükler yaşanan 
büyük altyapı projelerine alternatif finansman sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan  Yap-
İşlet-Devret (YİD) sistemi bir takım hukuki tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

Yasa koyucunun Kanun ile YİD sözleşmelerinin “imtiyaz” niteliği taşımadığını ve 
“özel hukuk hükümlerine” tabi olduklarını belirtmesine rağmen Anayasa Mahkemesi YİD 
modeliyle gerçekleştirilecek işlerin “kamu hizmeti imtiyazı” olduğunu ve “idare hukuku” 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yüksek Mahkemenin bu 
değerlendirmesinden sonra “imtiyaz hukuku” kapsamındaki düzenlemeler YİD sistemi ile 
beraber anılmaya başlanmıştır. 

Daha sonra, hem YİD modelindeki “devret” konusunda hem de “imtiyaz” kavramı 
üzerinde ortaya çıkan tartışmalar yeni bir modeli gündeme getirmiştir. Yap-İşlet (Yİ) olarak 
isimlendirilen bu modelde kamu hizmetinin gördürülme yöntemlerinden birisi olan “izin 
(ruhsat)” yöntemi benimsenmiştir. 

Anayasa Mahkemesince YİD modelinin imtiyaz ve dolayısıyla idare hukuku 
kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, bu sözleşmelerden kaynaklanan  uyuşmazlıkların 
çözümünde tahkim yoluna gidebilme imkanı kalmamıştır. Bunun üzerine, Anayasa koyucu 
imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde de milli ve milletlerarası 
tahkime gidilebilmesine olanak tanımak amacıyla Ağustos 1999 yılında Türkiye 
Cumhuriyetinin Anayasasında değişiklikler yapmıştır. Anayasaya uyum yasaları çerçevesinde 
bir taraftan  YİD mevzuatında değişiklikler yapılmış diğer taraftan da yeni kanunlar yürürlüğe 
konulmuştur. 

Yukarıda kısaca açıklanan gelişmeler neticesinde, YİD ve Yİ modelleri konusundaki 
yürürlükteki  mevzuatı bir bütün olarak toplamayı amaçlayan bu çalışma dört bölümden 
oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde; öncelikle, sistemdeki mevzuat düzenlemelerin genel 
bir seyri ele alınmaktadır. 

İkinci bölümde, YİD mevzuatı yer almaktadır. YİD modelini genel olarak düzenleyen 
3996 sayılı Kanun ve uygulama esaslarını belirleyen BKK verildikten sonra, enerji ve otoyol 
sektörlerinde YİD modelini düzenleyen mevzuata ilişkin  kanun ve yönetmeliklere yer 
verilmektedir. 

Üçüncü bölümde; mülkiyeti özel şirketlerde bulunmak üzere, enerji sektöründe, 
termik santralların  Yap-İşlet modeliyle kurulması ve işletilmesini düzenleyen mevzuat yer 
almaktadır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde Anayasa Mahkemesinin Ek 1 ve 2 de yer alan iptal 
kararları sonucunda YİD mevzuatına giren “imtiyaz hukuku” na ilişkin düzenlemeler 
bulunmaktadır. Bu bölümde, Anayasa (m., 2, 5, 8, 9, 11, 37, 125, 129 ve 155); 233 Sayılı 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (m., 2); 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun (m., 1 ve 15); 1580 sayılı 
Belediye Kanunu (m., 19); 1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu (m., 78); 2575 sayılı Danıştay 
Kanunu (m. 23/d, 24/j, 42/c ve 46/b)  ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun (m. 2/c) 
“kamu hizmeti imtiyazını” ilgilendiren maddeleri ve “imtiyaz devrini” düzenleyen 1326 
(1910) tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun (dili günümüz 
Türkçesine göre sadeleştirilerek), 406 sayılı Telgraf ve telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz 
Kanunu ile getirilen düzenlemeler verilmektedir. 

Birinci baskıdan farklı olarak, çalışmanın bu ikinci baskısında imtiyaz hukukunun 
kapsamı daha geniş tutulmuştur. İmtiyaz ile ilgili düzenlemeler içeren 4046 sayılı 
Özelleştirme Kanunu, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1414 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili 
hükümleri çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca, Anayasa değişikliği sonrasına yayımlanan 4501 
sayılı    Kamu  Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve  Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıklarda  Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde  Uyulması Gereken İlkelere Dair 
Kanun, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz  Kanunu da çalışmaya 
dahil edilmiştir.  

Elektrik enerjisi sektöründe YİD modelinden serbest piyasa koşullarına geçişi öngören 
4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu da enerji bölümünde verilmektedir. Ayrıca, 2002 Mali 
Yılı Bütçe Kanununun YİD modelinin finansmanına ilişkin hükümlerine de çalışmada yer 
verilmiştir. 

Çalışmada yer alan mevzuat düzenlemeleri Ocak-2002 yılı itibariyle derlenmiştir. 
Çalışmanın birinci baskısında yorumlarıyla katkı sağlayan Sayın Duygu Eroğlu ile 
redaksiyon aşamasında yardımcı olan sayın Nebi Çelik ve Salih Köse’ye tekrar teşekkür 
ederim. Çalışmada olabilecek bütün hatalar kuşkusuz sadece bana aittir.  

Bir başvuru kaynağı olarak ilgililere faydalı olması dileğiyle, çalışmamı gönlümdeki 
ve beynimdeki varlığı ile en büyük yardımcım ve desteğim  olan kızım Simge’ ye armağan 
ediyorum. 
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MEVZUATTA YAŞANAN GELİŞMELER 

Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli  

Yap-işlet-devret modeli, kamunun görev alanına giren bir yatırım veya hizmetin, 
yatırım ve işletme döneminde yapılacak masrafları yüklenen ve karşılığında yatırım sonucu 
ortaya çıkacak tesisi, önceden belirlenen bir süre ve tarife üzerinden işletme hakkına sahip 
olan bir şirket eliyle gerçekleştirmesi yöntemidir.   

YİD’ in Türkiye uygulamasında tek bir modelden bahsetmek, esasen, doğru değildir. 
Bu konuda farklı kanunlar ve uygulamalar mevcuttur. Özellikle belediyeler YİD modelini 
kullanarak kendi bütçe imkanlarıyla gerçekleştiremeyecekleri metro, raylı sistem, ticaret 
merkezi gibi hizmetler gerçekleştirmişler, bunun yanında bu yöntemden  işhanı, otogar, konut 
inşaatı, gazino, otel, motel ve eğlence merkezlerinin  yapımı içinde yararlanmışlardır. 

YİD modeline ilişkin ilk yasal düzenleme 4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı “Türkiye 
Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”la enerji sektöründe yapılmıştır. Bu Kanunun 
uygulanmasını göstermek üzere 4 adet yönetmelik yayımlanmıştır. Bunlar; 85/9759 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)  ekinde yayımlanan ”Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim 
Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik”, 85/9800 
sayılı BKK ekinde yayımlanan “Tek Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri 
Gösterir Yönetmelik”, 87/11488 sayılı BKK ekinde yayımlanan “Türkiye Elektrik Üretim 
İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara 
Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi Esasları 
Hakkında Yönetmelik” ve 91/1630 sayılı BKK ekinde (95/7003 sayılı BKK ile değişik)  
yayımlanan  “Elektrik enerjisi Fonu Yönetmeliği” dir. 

Enerji sektöründe elektrik üretimi, iletimi dağıtımı ve ticaretini YİD modeli 
çerçevesinde düzenleyen 3096 Kanundan sonra, otoyolların ve üzerindeki hizmet tesislerinin 
yapımı, bakımı ve işletilmesi konusunda özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketlerinin 
YİD modeline göre görevlendirilebilmesini düzenleyen 28/5/1988 tarih ve 3465 sayılı 
“Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) 
yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” 2/6/1988 tarih ve 
19830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulama 
yönetmeliği ise, 14/4/1993  tarih ve 21552 sayılı Resmi Gazetede 93/4186 sayılı BKK ekinde 
yayımlanmıştır. Uygulamada, 3465 sayılı Kanuna, daha ziyade otoyol hizmet tesislerinin 
yapılması ve işletilmesinde başvurulmaktadır. 

Bu sektörel düzenlemelerden sonra modele genel bir hukuki temel kazandırmak 
amacıyla 3996 sayılı “Bazı yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun” 13/6/1994 tarih ve 21959 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Kanunun uygulama usul ve esaslarına dair 94/5907 sayılı 
BKK, 1/10/1994 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

3996 sayılı Kanun, bir taraftan 3096 sayılı Kanun ve 3465 sayılı Kanun hükümlerini 
saklı tutmuş (m.13); diğer taraftan da enerji üretimi,  iletimi, dağıtımı ile otoyol yatırımlarını, 
ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren diğer bazı yatırımlarla beraber genel YİD 
modeli kapsamına almıştır (m. 2).  

          3996 sayılı Kanunda, 3/12/1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4047 sayılı Kanun 
ve 4/9/1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4180 sayılı Kanunla bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 

 4047 sayılı Kanun ile “enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı” 3996 sayılı Kanun 
kapsamından çıkartılmıştır. Yine 4047 sayılı Kanun ile; 3096 ve 3465 sayılı Kanunlara tabi 
işlerin 3996 sayılı Kanunun 5, 11, 12 ve 14 üncü maddesi hükümlerinden 
yararlanabilmelerine imkan getirilmiştir (4047: m. 13). 3996 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesiyle YİD sözleşmesinin şekli, 11 inci maddesiyle Hazine Müsteşarlığınca  verilecek 
garantiler, 12 nci  maddesiyle damga vergisi ve harç muafiyeti,  14 üncü maddesiyle 
ihalelerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmama hususları düzenlenmiştir.   

13/8/1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla Anayasa'nın 47 nci maddesinde yapılan 
değişiklikle; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından 
yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya 
tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği hususlarını kanunla belirlenebilmesine 
olanak tanınmıştır. Anayasa'da yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla, 20/12/1999 tarih 
ve 4493 sayılı Kanun ile 3996 sayılı YİD Kanununun 2 ve 5 inci maddeleri değiştirilerek; 
elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticareti 3996 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve 3996 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılan sözleşmeler de özel hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur. 

 3996 sayılı Kanun' da yapılan değişiklik neticesinde, elektrik üretim, iletim dağıtım ve 
ticareti bir taraftan 3096 diğer taraftan da 3996 sayılı Kanunla düzenlenmektedir. Diğer bir 
deyişle aynı konuyu (elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticareti) düzenleyen iki kanun (3096 
ve 3996 sayılı Kanunlar) aynı anda yürürlüktedir. Diğer taraftan da Anayasanın 47 nci 
maddesi çerçevesinde yasa koyucu 3996 sayılı Kanunu özel hukuk kapsamına alıp; 3096 
sayılı Kanunu almadığından; Yasa Koyucu aksine bir düzenleme yapmadığı sürece, elektrik 
üretim, iletim dağıtım ve ticareti konusunda 3096 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan 
sözleşmeler İdare (imtiyaz) Hukuku, 3996 sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmeler de Özel 
Hukuk kapsamında mütalaa edilmektedir. Sonuç olarak, 4493 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklik neticesinde, düzenleme bir hayli çelişkili bir hale gelmiş ve açıklanma ihtiyacı 
içerisindedir.    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 31.3.2000 tarihinde 3096 sayılı Kanun 
kapsamında hazırladığı bir imtiyaz sözleşmesini görüşünü almak üzere Danıştay’a 
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göndermiştir. İmtiyaz sözleşmesini inceleyen Danıştay Birinci Dairesi aşağıdaki 
değerlendirmelerde bulunmuştur (Esas No: 2000/57 ve Karar No:2000/53) 

 “3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanunla değişik 2 ve 5 inci maddelerinin bu açık 
hükümleri ve gerekçesi karşısında kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen ‘elektrik üretim, 
iletim, dağıtım ve ticareti’ ile ilgili yatırım ve hizmetlerin, özel hukuk kişilerine yaptırılması 
işletilmesi ve devredilmesi konularında düzenlenecek sözleşmelerin hukuki niteliği 
değiştirilerek özel hukuk sözleşmesi sayıldığı ve özel hukuk hükümlerine tabi kılındığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylece, bu tür sözleşmelerin pozitif hukuk bakımından ‘kamu hizmeti 
sözleşmesi’ olarak nitelendirilmesi olanağı kalmamış, dolayısıyla bu sözleşmeler üzerinde 
Danıştay’ın yönetsel denetimi ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

 Bunun yanında, 3996 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında 3096  ve 
3465 sayılı Kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiş, ikinci fıkrasında da ilgili idarenin 
isteği halinde, 3096 ve 3465 sayılı Kanunlara tabi işlerin de 5, 11, 12 ve 14 üncü madde 
hükümlerinden yararlanabilmesine olanak tanınmıştır. 3096 sayılı Kanuna yapılan bu 
yollamanın, 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanunla değişik 2 ve 5 inci maddelerine 
yukarıda sözü edilen açık hükümleri ve gerekçesi nedeniyle bundan böyle elektrik üretim, 
iletim, dağıtım ve ticareti ile ilgili yatırım ve hizmetlerin 3096 sayılı Kanun göre imtiyaz 
sözleşmesi biçiminde düzenlenmesine olanak sağladığı ileri sürülemez. 

 Diğer yandan, 3996 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ‘bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce YİD modeline göre başlatılmış projeler ve işler tabi 
oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır’ hükmü yer almış, bu maddenin ikinci fıkrası da 
4501 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle ‘Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işler ile 
3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu  Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi hakkında Kanun ve 3465 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve 
İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna tabi proje ve işlere de bu Kanunun 5 inci 
madde hükmünün uygulanmasına, görevli veya sermaye şirketinin, Kanunun yayımı 
tarihinden bir ay içerisinde başvurusu  ve ilgili idarenin müracaatı üzerine bakanlar Kurulunca 
karar verilebilir. Bu durumda idare görevli veya sermaye şirketi arasında yapılmış olan 
sözleşme uluslar arası finansman temini kriterleri ve idarenin yürürlükteki benzer uygulama 
sözleşmeleri de dikkate alınarak, özel hukuk hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararının 
yayımından itibaren üç ay içinde yeniden düzenlenir. Bu süre, tarafların mutabakatı ile en çok 
üç ay daha uzatılabilir’ biçiminde değiştirilmiştir. 

Söz konusu geçici madde, 4501 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 24/1/2000 tarihinden 
önce yapılmış sözleşmeler hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. Buna 
göre, idare ile görevli şirket arasında kanunun yayımından önce yapılmış sözleşmelerin ilgili 
firmanın başvurusu üzerine özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi, başka bir 
anlatımla bu hükmün uygulanabilmesi için Danıştay incelemesinden geçmiş ve taraflarca 
imzalanarak yürürlüğe girmiş bir sözleşmenin varlığı zorunlu bulunmaktadır. 
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Bu durumda sözü edilen geçici maddede belirtilen ‘başlamış proje ve iş’ olarak 
nitelendirilmeyen, dolayısıyla bu madde hükmünün de uygulama olanağı bulunmayan 
Sözleşme Taslağının, Kanunun  5 inci maddesi hükmü gereği özel hukuk sözleşmesi olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Açıklanan nedenlerle özel hukuk hükümlerine göre taraflar arasında düzenlenmesi 
gereken sözleşmenin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi olarak nitelendirilerek Danıştay’ca 
incelenmesine ve bu sözleşmeyle ilgili olarak düşünce bildirilmesine  olanak 
bulunmamaktadır.” 

 Danıştayın bu kararı çerçevesinde 4501 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 24/1/2000 
tarihinden önce başlatılmış elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti proje ve işleri  3096 
sayılı kapsamında imtiyaz sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak, 24/1/2000 
tarihinden sonra düzenlenen elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti ile ilgili sözleşmeler 
3996 sayılı Kanunun 5 ini maddesi gereği özel hukuk sözleşmesi niteliğindedir. 

 Elektrik enerjisi sektöründe diğer sektörlerde de olduğu gibi YİD modelini yatırımcı 
için cazip kılan unsur Hazine tarafından sağlanan uzun vadeli alım ve fiyat garantileridir. 
20/2/2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun2/d-1 maddesine 
göre Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin en fazla bir yıl süreli enerji alım 
sözleşmesi yapabilmesine imkan tanımıştır. Bunun yanısıra, aynı Kanunun geçici 8 inci 
maddesiyle “3996 sayılı Kanun hükümleri çerçevesindeki Hazine garantilerinin, 4628 sayılı 
Kanunun yayımı tarihinden önce kararlaştırılmış bulunan projeler için, ancak 2002 yılı sonu 
itibarıyla işletmeye geçmeleri kaydıyla verilebileceği” hükme bağlanmıştır. “Bu projelerden 
Hazine garantisi verilmiş olanların 2002 yılı sonu itibarıyla işletmeye alınamaması halinde 
Hazine garantileri geçersiz olacaktır. Bu projeler haricinde 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı 
Kanun ile 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde artık Hazine 
garantisi verilmeyecektir.” Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin uzun 
süreli alım yapamaması ve Hazine garantilerinin de artık verilmemesi YİD modelini garantili 
işleyen bir mekanizma olmaktan çıkarmıştır. Bundan sonra YİD sistemi hazine garantileri 
yerine yatırımcının piyasa projeksiyonları ve tahminleri çerçevesinde işleyecektir.   

Yap-İşlet (Yİ) Modeli  

Enerji sektöründe yapılan uygulamalar ve YİD modelinin “devret” aşamasına 
yöneltilen eleştiriler sonucu  8/6/1996 tarih ve  22660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
96/8269 sayılı “Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Hakkında  Bakanlar Kurulu 
Karar” ile Yap-İşlet (Yİ) modeli düzenlenmiştir. 

 Danıştay Onuncu Dairesi 1996/8792 Esas Sayılı Kararı ile;  19/2/1997 tarihinde, 
96/8269 sayılı  BKK ile buna dayalı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, 3154 
sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bakanlığın görev alanını düzenleyen 2 nci maddesine dayanılarak çıkarılan “Uygulama Usul 
ve Esaslarına İlişkin Tebliğin” yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Danıştay, 
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yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde; “elektrik üretimi yapacak tesisi kurma ve işletme 
izni verme konusundaki her türlü düzenlemenin 3096 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde 
belirlenen esaslar çerçevesinde yapılması” nın gerektiğini belirterek “3096 sayılı Kanun 
hükümleri göz ardı edilmek suretiyle Bakanlar Kurulu Kararı ve buna dayalı olarak tebliğle 
yapılan düzenlemelerin yasal dayanağının bulunmadığını ve bu nedenle de mevzuata uyarlık 
görülmediğini” ifade etmiştir. 

Bunun üzerine 4283 sayılı  “Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 
Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 19/7/1997 tarih 
ve 23054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 4283 sayılı Kanun ile; 
hidroelektrik, jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile 
çalıştırılacak santrallar kapsam dışında bırakılarak;  yalnızca termik santrallar için, Yap-İşlet 
Modeli ile, üretim şirketlerine, mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere, tesis kurma ve 
işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usuller düzenlenmiştir (m. 1).  4283 sayılı 
Kanun Anayasa Mahkemesince “imtiyaz” niteliğinde kabul edilen YİD modelinin aksine, 
kamu hizmetini gördürme yönteminin bir türü olan “izin (ruhsat)”  sistemi çerçevesinde, Yİ 
modelini düzenlemeyi hedeflemiştir (m. 3/4). 

Kamu Hizmeti İmtiyazı 

1/3/1994 tarih ve 21864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  ve 3291 
sayılı Özelleştirme Kanununa 5 ek madde ekleyen  2/2/1994 tarih ve 3974 sayılı Kanun ile; 
TEK’in hisse ve varlıklarının satılarak özelleştirilmesi (Ek Md. 1-4) ile bu Kanuna dayanarak 
veya  özel sektörün yeni enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini veya 
mevcutların işletme haklarını devir almak için  yapılacak sözleşmelerin “özel hukuk 
hükümlerine” bağlı olacağına ve “imtiyaz sözleşmesi” sayılmayacağına (Ek Md.5) ilişkin 
konular düzenlenmiştir.    

 3974 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde  özel hukuk hükümlerine tabi olacağı ve 
imtiyaz teşkil etmeyeceği öngörülen sözleşmeler, 3291 sayılı Özelleştirme Kanunu, 3974 
sayılı Kanun ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine 
göre düzenlenen sözleşmelerdir. Başka bir anlatımla,  Ek 5 inci madde   3974 sayılı Kanun ile 
3291 sayılı Kanuna eklendiğinden, maddede sözü edilen sözleşmeler 3291 ve 3096 sayılı 
Kanunlar uyarınca düzenlenen sözleşmeleri kapsamaktadır. 

Diğer taraftan, 3996 sayılı Bazı yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesiyle idare ile sermaye 
şirketi arasındaki imzalanacak YİD sözleşmesinin imtiyaz teşkil etmeyeceği ve özel hukuk 
hükümlerine tabi olacağı hususları düzenlenmiştir.  
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Anayasa Mahkemesi EK 1 ve 2 de yer alan Kararları1 ile 3974 sayılı Kanunun Ek 5 
inci maddesi ve  3996 sayılı Kanunun 5 inci Maddesiyle, ileri teknoloji ve yüksek maddi 
kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, imtiyaz teşkil etmeksizin ve özel hukuk 
hükümlerine tabi tutularak özel girişimcilere YİD modeli çerçevesinde gördürülmesini 
düzenleyen hükümlerini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu işleri, toplumun ortak 
gereksinmelerini karşılamaya yönelik, kamu yararı için yapılan düzenli ve sürekli etkinlik 
olmaları nedeniyle,   “kamu hizmeti imtiyazı” kabul etmiş ve idare ile özel girişimci 
arasındaki  sözleşmelerin idari yargı bünyesinde değerlendirmesi gerektiğini belirtmiştir.  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren; demiryolu, liman, rıhtım, fener, havagazı,
elektrik, su, telefon gibi kamu hizmetlerinin kurulması ve işletilmesi, Osmanlı Devletince, 
genellikle yabancılara verilen imtiyazlar yoluyla sağlanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde, 
başlangıçta herhangi bir yasal düzenlemeye gerek görülmeden devletin egemenlik yetkisi 
kullanılarak kamu hizmeti imtiyazları verilmiştir. 

II. Meşrutiyet döneminde 10 Haziran 1326 (1910) tarihli Menafii Umumiyeye
Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun  (Takvimi Vakayi, 24 Haziran 1326, sayı 576) kabul 
edilerek imtiyaz yöntemi yasal statüye kavuşturulmuştur.  Bu Kanuna göre vergi veya resim 
muafiyeti içeren ve gelecek bütçelerden ödeme yapılması öngörülen imtiyaz sözleşmeleri 
TBMM’nin onayına sunulmakta; diğer kamu yararına yönelik imalat imtiyazları ise Bakanlar 
Kurulu tarafından verilmektedir. 

25/6/1932 tarih ve 2025 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat  hakkındaki 
10 Haziran 1326 Tarihli Kanuna Bazı Maddeler Tezyiline ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin 
İlgasına Dair Kanun ile 1910 tarihli İmtiyaz Kanununun 3 ve 6 ncı maddeleri yürürlükten 
kaldırılmış ve iki yeni madde eklenmiştir. Daha sonra  10/6/1933 tarih ve  2288 sayılı 
Kanunla bir değişiklik daha yapılmıştır. 1910 tarihli bu Osmanlı Kanunu bugün de 
yürürlüktedir ve genel olarak kamu hizmeti imtiyaz yönteminin yasal çerçevesini 
oluşturmaktadır 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu çerçevesinde 
telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Bakanlık ve 
işletmeci arasında yapılan sözleşme imtiyaz kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Kamu iktisadi kuruluşu "Kuruluş; sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki 
mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu 
kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi 
teşebbüsüdür" şeklinde tanımlanmıştır.  

1 4493 sayılı Kanunla elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yatırım ve hizmetlerinin 3996 sayılı Kanun 
kapsamına alınması ve 3996 sayılı Kanunun da özel hukuk kapsamına alınmasıyla Anayasa Mahkemesi 
Kararlarının işlerliği kalmamıştır. Söz konusu Kararlar bir taraftan Anayasa değişikliğine neden olması diğer 
taraftan da öğreti de  çok tartışılması nedeniyle önemlidir. Bu önemi nedeniyle  söz konusu kararlar çalışmanın 
bu baskısında da okuyucunun bilgisine sunulmaktadır. 
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             4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun ile genel ve 
katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel niteliğindeki 
mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına 
uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu ile 
mahalli idarelerin; içme suyu, elektrik, havagazı ve tramvay konularında imtiyaz 
verebilmeleri hüküm altına alınmıştır. 

 Türkiye Cumhuriyeti kurulurken  imtiyaz sözleşmeleri konusunda duyarlı 
davranılmış; Danıştay’a 1924 (m., 51.) Anayasası ile imtiyaz şartlaşmaları hakkında düşünce 
bildirmek, 1961 (m., 140) ve 1982 (m., 155) Anayasaları ile de “imtiyaz şartlaşmalarını 
incelemek” yetkisi verilmiştir.   1982 Anayasası'nda değişiklik yapan 13/8/1999 tarih ve 4446 
sayılı Kanunla Anayasanın 47 inci maddesine eklenen iki fıkra ile bir yandan kamu 
tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve 
usullerin kanunla gösterilmesi, öbür yandan kamu tüzel kişilerince yürütülen yatırım ve 
hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere 
yaptırılabileceği veya devredilebileceğinin kanunla belirlenmesi öngörülmüştür. Diğer 
taraftan, Anayasa’nın 125 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle, kamu hizmeti 
imtiyazı şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milli ve milletlerarası tahkim 
yoluyla çözülmesinin öngörülebileceği belirlenmiştir. Anayasa’nın 155 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yapılan değişiklikle de Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme 
yetkisi düşünce bildirmeye dönüştürülmüştür. 

Anayasaya uyum yasaları çerçevesinde 21/1/2001 tarih 4501 sayılı Kamu Hizmetleri 
İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda  Tahkim Yoluna 
Başvurulması Halinde  Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun yürürlüğe girmiştir.  Diğer 
taraftan 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda kamu 
hizmeti imtiyazına ilişkin gerekli değişiklikler de yapılmıştır.  
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BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET 
MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI 

HAKKINDA KANUN 

          Kanun Numarası        : 3996 
          Kabul Tarihi         : 8/6/1994 
          Yayımlandığı R. Gazete Tarihi  : 13/6/1994     Sayısı: 21959 

    Amaç 
          Madde 1- Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi 
teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım 
ve hizmetlerin, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır. 

          Kapsam 
          Madde 2- (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 - 4047/1 md./ 20.12.1999 4493/1 md.) 
Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, 
haberleşme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve 
benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü 
otoparkı ve sivil kullanıma yönelik   deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin 
yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
sermaye  şirketlerinin veya yabancı  şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve  esasları 
kapsar. 

          Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermeye şirketleri 
veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu ve 
kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) tarafından  görülmesine ilişkin kanunların 
istisnasını teşkil eder. 

Tanımlar           
Madde 3- Bu Kanunda geçen; 

a) Yap-işlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı
duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir
finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye
şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya
hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini,

b) Sermaye Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya
kurulacak olan ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadi
teşebbüsleri dahil) ortak olduğu ve bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen
Bakanlar  Kurulu Kararında öngörülen şartları taşıyan anonim şirketi,
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c) Yabancı Şirket: 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri
uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen kuruluşu,

d) İdare: Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri
yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya
yabancı şirket ile sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan
kamu kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonları dahil),

 ifade eder. 

          Yetki 
          Madde 4- Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli  ile 
gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar;bu şirketlerde aranılacak özellikler,sözleşmelerin 
kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak 
kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan, 
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, 
Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe konulur.(1) 

          Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre  yaptırmak 
isteyen İdare, Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve bu Kurulun izninden sonra 
sermaye şirketi veya yabancı şirketle sözleşme imzalayabilir. 

          Sözleşme 
          Madde 5 - (Değişik; 20.12.1999 4493/2 md.)(2) Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen 
idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk 
hükümlerine tabidir.  

Sorumluluk ve Tazminat 
          Madde 6 - Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, 
finansmanı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumludur. Bu 
şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin 
uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler sözleşmede yer alır. 

(1) Bu fıkrada sözü edilen Uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak,6/8/1994 tarih ve 94/5907 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına bakınınz. (R.G.1.10.1994 -22068)
(2) Değişiklikle, maddenin Anayasa Mahkemesinin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71, K.1995/23 sayılı Kararıyla
YİD sözleşmelerini "...imtiyaz teşkil etmeyecek..." şekilde niteleyen bölümü iptal edilmişti. Anayasanın 47 nci
maddesinde yapılan değişiklikle Yasama Organına verilen yetki çerçevesinde YİD sözleşmeleri yeniden özel
hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur.



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    17

Süre 
          Madde 7 - Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve 
işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde 
edilecek kar dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, 
sermayenin miktarı ve işletme esasları dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla 
olamaz. 
          Ücret 
          Madde 8 - Bu Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu 
üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler 4 üncü maddeye göre 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usul ve  esaslar uyarınca gerekli görülen 
hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından belirlenir. 

Devir 
          Madde 9 - Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan 
yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, 
bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. 

Kamulaştırma 
          Madde 10 - Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma 

işlemleri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma  bedelinin tamamen veya 

kısmen sermaye şirketi veya yabancı şirketce ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında 

yapılacak sözleşmelerde hükme bağlanabilir. 

Garantiler 
          Madde 11 - (Değişik: 30/08/1996 - 4180/1 md.) 
          Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında 
belirlenen esas ve usuller uyarınca aktedilen sözleşmeler gereği,  yap-işlet-devret modeli 
çerçevesindeki yatırım projeleri için idare adına sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, 
kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin satın alacakları mal 
ve hizmet bedelleri ile kamu kuruluşlarınca, bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin 
temin edilememesi halinde ilgili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme 
yükümlülükleri için garanti vermeye, bu çerçevede mali yükümlülük altına  giren fonlar 
lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde 
köprü krediler sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve 
yap-işlet-devret modeline dayanan tesisin ve/veya şirket hisselerinin söz konusu projelere 
ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması halinde de dış kredi borçlarını 
yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin lehine, 
finansör kuruluşlara garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir.(3) 

(3) Bu maddenin "Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında
belirlenen esas ve usuller uyarınca aktedilen sözleşmeler..." bölümünün yürürlüğü, Anayasa Mahkemesinin
26/3/1997 tarih ve E.1996/63, K.1997/3 sayılı Kararıyla durdurulmuştur.
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Muafiyetler 
Madde 12 - 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli 

çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemler 
1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 
sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaftır. 

Saklı Tutulan Kanun Hükümleri 
          Madde 13 - 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465      sayılı 
Kanunların hükümleri saklıdır. 

          (Ek: 24/11/1994 - 4047/2 md.) Ancak, ilgili idarenin isteği halinde 3096 ve 3465 sayılı 
Kanunlara tabi işler de 5,11,12 ve 14 üncü madde hükümlerinden yararlanır. 

Uygulanmayacak Kanun Hükümleri 
          Madde 14 - 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçekleştirilecek 
yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. (İkinci cümle 
iptal: Ana.Mah.'nin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71,  K.1995/23 sayılı kararıyla.) 

Geçici Madde 1 - (Değişik: 24/11/1994 - 4047/3 md.) Bu Kanun yürürlüğe 
girmesinden önce yap-işlet-devret modeline göre başlatılmış projeler ve işler,tabi oldukları 
usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. 

(Değişik: 21/1/2000- 4501/7 md.) Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işler ile 
4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve 28.5.1988 
tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna tabi 
proje ve işlere de bu Kanunun 5 inci madde hükmünün uygulanmasına, görevli veya sermaye 
şirketinin, Kanunun(4) yayım tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin 
müracaatı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu durumda idare ile görevli veya 
sermaye şirketi arasında yapılmış olan sözleşme, uluslararası finansman temini kriterleri ve 
idarenin yürürlükteki benzer uygulama sözleşmeleri de dikkate alınarak, özel hukuk 
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararının yayımından itibaren üç ay içinde yeniden 
düzenlenir. Bu süre, tarafların mutabakatı ile en çok üç ay daha uzatılabilir. 

Yürürlük 
 Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(4) 21/1/2000 tarih ve  4501 sayılı Kanun.22/2/2000 tarih ve 23941 sayılı Resmi Gazetede yayımı tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
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BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 
ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA 3996 SAYILI 

KANUNUN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN KARAR *

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1994 No  : 94/5907 
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 8/6/1994 No  : 3996 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 1/10/1994 Sayısı  :  22068 

BİRİNCİ KlSIM  

Genel Esaslar 

Amaç  
Madde 1 - Bu Kararın amacı, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli  Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında  Kanunun uygulama usul ve esaslarını 
düzenlemektir.  

Kapsam 
Madde 2 - Bu Karar ; köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma 

tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji üretimi; iletimi dağıtımı maden ve işletmeleri, fabrika 
ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol; demiryolu, yeraltı ve yerüstü 
otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin 
yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yap - işlet - devret modeli çerçevesinde 

• Bu Karar’ ın dayanağını oluşturan 3996 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki, “uygulama sözleşmelerini”
tanımlayan  “… imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikteki…”  ibaresi ve YİD sözleşmesini “özel hukuk
hükümlerine tabi tutan” ikinci cümle Anayasa Mahkemesinin Ek-2 ‘de yer alan Kararı ile iptal edilmiştir.
Bu hükümlerin iptali neticesinde; 3996 sayılı Kanuna göre bağıtlanan YİD  sözleşmeleri “imtiyaz
sözleşmesi” niteliğini almakta, sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların  hallinde “Adli Yargı” yerine “Türk
İdari Yargısına” gidilmektedir. Diğer bir deyişle, ihtilafların hallinde idari yargı dışında kalan “tahkim”
mekanizmasına gidilememektedir.

Bu açıklamalar neticesinde bu Karar’ın aşağıda belirtilen hükümlerinin uygulaması mümkün
olamamaktadır.

1) Madde 3/f: Son satırda bulunan “… özel hukuk hükümlerine göre akdedilen ve imtiyaz teşkil
etmeyecek nitelikteki…”  ibaresi,

2) Madde 4: İkinci satırda bulunan “..imtiyaz niteliği taşımayan…” ve sekizinci satırda bulunan  “…
imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikteki…” ibareleri,

3) Madde 7/n: Tamamı,
4) Madde 16/26 : Tamamı,
5) Madde 30 : Tamamı.

Ancak  Bu Bakanlar Kurulu Kararının dayanağını oluşturan 3996 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 20/12/1999 
tarih ve  4493 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, YİD sözleşmeleri yeniden özel hukuk kapsamına alınmıştır. 
Dolaysıyla Bu hükümler yeniden işlerlik kazanmıştır. 



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    20

yerli sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
ile bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, sözleşmenin süresi, yatırım 
sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve 
konuya ilişkin diğer ilkeleri kapsar. 

Tanımlar  
Madde 3 - Bu Kararda geçen; 

a) Kanun: 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunu, 

b) Yap-İşlet-Devret Modeli : İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan
projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, 
yatırım bedelinin (elde edilecek kâr dahil) şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği 
mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini,  

c) Şirket : Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya kurulacak olan ve
gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ortak olduğu, 
bu Kararın öngördüğü diğer şartları taşıyan anonim şirketi veya 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyetine izin verilen kuruluşu, 

d) Görevli Şirket: Bu Karar kapsamında kendisine görev verilmiş şirketi,

e) İdare: Yüksek Planlama Kurulunca Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-
işlet-devret devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere şirket ile sözleşme yapmaya yetkili 
kılınan Bakanlığı veya kamu kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonları 
dahil), 

f) Uygulama Sözleşmesi : Yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak,
idare ile görevli şirket arasında özel hukuk hükümlerine göre akdedilen ve imtiyaz teşkil 
etmeyecek nitelikteki sözleşmeyi, 

g) Diğer Sözleşmeler : Uygulama sözleşmesine bağlı olarak imzalanan ve uygulama
sözleşmesi hükümlerine aykırı hükümler ihtiva etmeyen sözleşmeleri,  

h) Ücret (fiyat) : Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırım sonucu
üretilecek mal veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek bedeli, 

ı) İstekli : Göreve talip olan yerli sermaye şirketlerini veya 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen yabancı şirketleri, 

i) Görevlendirme  : Bu Kararda yazılı usul ve esaslar dahilinde, istekliler ararsından
birisine işin verildiğini (görevlendirildiğini) gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile 
tamamlanan işlemleri, 
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j) Şartname: Görevle ilgili genel, özel, teknik, ve idari usul ve esasları gösteren belge
veya belgeleri, 

k) Ana Kredi (Senior Loan) : Kanunda öngörülen ve münhasıran yatırım ve
hizmetlerin finansmanı amacıyla, görevli şirketçe finansman kuruluşlarından sağlanan ve 
Hazine garantisini haiz olmayan krediyi, 

l) Köprü Kredi (Subordinated Loan) : Uygulama sözleşmesi çerçevesinde belirtilen
koşullarda gerektiğinde, görevli şirket hatası dışındaki durumlar nedeniyle, projenin 
beklenmeyen finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, İdare adına, fonlar veya diğer 
uluslararası finans kuruluşlarınca temin edilen ve kısmen veya tamamen Hazine garantisini 
haiz kısa ve orta vadeli tali krediyi, 

m) Destek Kredisi ( Stand - By Loan ) : Uygulama sözleşmesi çerçevesinde
belirtilen koşullarda, görevli şirket hatası nedeniyle ortaya çıkan nakit sıkıntısının 
finansmanını karşılamaya yönelik olarak görevli şirketçe temin edilen ve Hazine garantisini 
haiz olmayan tali krediyi, 

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Yetki ve Görevlendirme 

Yetki  
Madde 4- Kanuna göre yap-işlet-devret modeli  kapsamında bulunup imtiyaz niteliği 

taşımayan yatırım ve hizmetler, bağlı ve ilgili bulunulan bakanlık kanalıyla Yüksek Planlama 
Kurulan sunulur. Belediyeler, Yüksek Planlama Kuruluna yatırım ve hizmetin özelliğine göre 
konuyla ilgili Bakanlık kanalıyla başvuruda bulunurlar. Yüksek Planlama Kurulu bu müracaat 
sonunda yetkili idareyi ve yap - işlet - devret modeline göre yapılacak olan yatırım ve 
hizmetleri belirleyerek idareye gerekli izni verir. İmtiyaz teşkil etmeyecek nitelikteki 
uygulama sözleşmesi imzalanmadan önce de Yüksek Planlama Kurulunun onayı alınır. 

İlan  
Madde 5 - Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmak istenen yatırım ve 

hizmetler, Resmi Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede 
önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere ve en az birer 
defa ilan yapılarak duyurulur. İşin özelliğinin gerektirdiği durumlarda ilan yurtdışında son 
müracaat tarihinden en az 45 gün önce yapılır. 
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Şirketlerde Aranacak Özellikler 
Madde 6 - Bu Karar kapsamında şirketin veya ortaklarının her birinin sağlam bir mali 

yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmalarınca tasdiklenmiş bilançoları ile 
kanıtlamaları ve şirketin ortaklarından en az birinin talip olunan yatırım veya işletme ile ilgili 
faaliyetlerde bulunmuş olması zorunludur. Yüksek Planlama Kurulunun izni alınmadan, 
yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş ve teknik yeterliliğe sahip olan ortağın, 
şirketin kuruluş sermayesindeki payını yatırım döneminde değiştirmesi halinde idare 
uygulama sözleşmesini feshedebilir. 

Şirketlerin bu Karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için getireceği 
özkaynak oranı, önerilen toplam sabit yatırım tutarının yüzde 20’sinden az olamaz. 

Her yap-işlet-devret projesi için ayrı bir şirket kurulur. Bu şirketin ana sözleşmesinde, 
gerçekleştireceği  yap–işlet-devret projesi faaliyet konusu olarak belirtilir. 

Şartnameler  
Madde 7 - İdarece görev konusu yatırım veya hizmetlerin özelliklerini belirtir şekilde 

şartname hazırlanır veya hazırlattırılır. 

Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların dışında, 
genel olarak aşağıdaki hususların yer alması zorunludur. 

a) Görevin niteliği, nevi ve kapsamı,
b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları,
c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
d) Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak

müeyyideler,
e) Şirketlerde aranan şartlar ve istenen belgeler,
f) Değerlendirme yapmak üzere şirketlerden istenecek belgeler (görev  konusu ile

ilgili fizibilite raporu, iş programı, nakit akım tablosu ve bunun gibi),
g)  Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmede idarenin

serbest olduğu,
h) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve  görevlendirme

usul ve esasları,
ı)   Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller, 
i) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren hangi süre içerisinde

onaylanacağı veya iptal edileceği,
j) Her türlü giderin kim tarafından karşılanacağı,
k) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
l) Ücret belirleme yöntemleri,
m) Kamulaştırma bedeline idarenin iştirak edip etmeyeceği, edecekse iştirak edilecek

tutar,
n) İhtilafların çözüm şekli.
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Şartnamelerin Verilmesi  
Madde 8 - Göreve ait şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak idarede görülebileceği gibi, 

idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir.  

Ön Seçim  
Madde 9 - İdare ön seçim yapıp yapmamakta serbesttir. İdarece ön seçim yapılmasına 

karar verildiği takdirde, bir ön seçim komisyonu   kurulur. Komisyonun kuruluş ve çalışma 
usulleri ile şirketlerde işin gereği aranacak özellikler idarece belirlenir. 

Görevlendirme Komisyonu 
Madde 10 - Görevlendirmeyi yapacak idarenin birinci derece ita amirinin onayıyla 

görevlendirme komisyonu teşkil edilir. Komisyona yardımcı olmak üzere, görevlendirme 
kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar idari ve teknik eleman görevlendirilebilir. 

 Komisyonun kuruluş ve çalışma usulleri, idarece düzenlenir.  

 Görevlendirme Usulleri 
Madde 11 - Bu Karar kapsamındaki görevlerin verilmesinde şirketler arasında;  

a) Kapalı teklif usulü
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
c) Pazarlık usulü

uygulanır. 

Görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı idarece tespit edilir.  

Gerektiğinde Yüksek PIanIama Kurulu yatırım ve hizmetlerin özelliğine göre 
görevlendirme usulüne karar  verebilir. 

Kapalı Teklif Usulünde Görevlendirme  
Madde 12 -Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. İdare  tekliflerin 

hazırlanması, verilmesi, zarfların açılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirmenin 
sonuca bağlanmasına dair usul ve esasları tespit eder. Bu usul ve esaslar şartnamede belirtilir. 

Belli İstekliler Arasında Yapılan Görevlendirme 
Madde 13 - İdare, bu Karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetleri, diğer 

görevlendirme usulleri yerine, teknik yeterlilikleri ve mali güçleri idarece kabul edilmiş en az 
üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırabilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde, Yüksek 
Planlama Kurulundan izin alınması şarttır. 
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Bu madde hükümlerine göre yapılacak görevlendirmelerde görevlendirmeye katılacak 
isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle ilgili veya bağlı bulunulan Bakanın onayının alınması 
zorunludur.  

Bu görevlendirmelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde 
görevlendirmeye  davet edilecek isteklilerin seçimi için ilan yapılabilir. 

Pazarlık Usulünde Görevlendirme 
Madde 14 - Pazarlık usulü ile yapılacak görevlendirmelerde, tekliflerin yazılı olarak 

alınması zorunludur. Teklifler, idarece teşkil olunan komisyon tarafından, işin nitelik ve 
gereğine göre, şartnamede belirtilen yatırım ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esasına 
uygun olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirmede ayrıca şartnamede yer alan diğer 
hususlar da dikkate alınır. Görevlendirme pazarlık ile neticelendirilir. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görevlendirilen 
şirketin neden dolayı tercih edildiği görevlendirme kararında gösterilir. 

Görevlendirmede Uyulacak Ortak Esaslar 
Madde 15 - İki veya daha fazla istekli tarafından yapılan tekliflerin aynı olması ve 

bunların da uygun teklif olduğunun anlaşılması halinde Hazineyi en az yükümlülük altına 
sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yapılır. 

Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili Bakan 
tarafından onaylanır veya iptal edilir.  

İstekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde, idare aynı yatırım ve 
hizmetler için bu Kararda öngörülen usullere yeniden başvurmakta  serbesttir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Uygulama Sözleşmesinin Kapsamı 

 Sözleşmede Yer Alacak Hususlar 
Madde 16 - 3 üncü maddede tanımlanan uygulama sözleşmesinde aşağıdaki hususlar 

yer alır. 
1) Taraflar
2) Sözleşmenin konusu
3) Süre
4) Yatırım ve hizmetlerin genel esasları
5) Mal ve hizmetin standart ve kalitesi
6) Finansman
7) Ücretin (fiyatın) belirlenmesi
8) İşletmeye alma, kabul ve ticari işletme tarihi
9) Yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet  değişiklikleri
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10) Kamulaştırma
11) Teminat
12) Aylık ve yıllık faaliyet raporları
13) Denetim
14) Güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri
15) Mücbir sebepler
16) Sigorta
17) Bakım ve onarım
18) Görevin devri
19) Fesih
20) Süre sonunda tesisin devri
21) Sürenin sona ermesinden önceki devir
22) Krediler
23) Sorumluluk ve tazminat
24) İdare hatası
25) Eğitim
26) Uygulanabilir hukuk ve ihtilafların halli
27) Sözleşme masrafları
28) Tebligat
29) Sözleşme dili
30) Sözleşmedeki değişiklikler
31) Diğer Sözleşmeler
32) Sair Hususlar
33) Sözleşmenin yürürlük tarihi

Taraflar  
Madde 17 - Sözleşmede taraflar, uygulama sözleşmesini imzalayan idare ve görevli 

şirkettir. 

 Süre 
Madde 18 - Uygulama sözleşmesinde belirtilen yürürlük tarihinden başlamak üzere, 

yatırım süresi ( proje yapım süresi dahil) ve işletme süresi sözleşme süresidir. Bu süre mücbir 
sebepler ve idarenin sebep olduğu haller dahil hiçbir şekilde toplam 49 yılı geçemez. 

Finansman 
Madde 19 – Sözleşmede, görevli şirketin finansmanının tamamını sağlamakla 

yükümlü olduğu toplam yatırım tutarı ve varsa uygulanacak eskalasyonlar ile bunlara 
uygulanacak formüller, köprü kredi uygulanacaksa bunun kullanılacağı durumlar, vergi ve 
stopajların ödenmesi, ek maliyetler ve bunların  nasıl karşılanacağı ile kullanılacak her türlü 
krediye ilişkin hususlar yer alır. 
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Ücretin (fiyatın) Belirlenmesi 
Madde 20 – Kanuna göre yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırım sonucu 

üretilecek mal ve hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretin tespitine ilişkin  usul ve 
esaslara uygulama sözleşmesinde yer verilir. 

Yatırım Döneminde İşin Tamamlanmasındaki Gecikme ve Maliyet Değişiklikleri 
Madde 21 - İşin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet değişiklikleriyle ilgili 

hükümler uygulama sözleşmesinde yer alır. 

Teminat 
Madde 22 - Uygulama sözleşmesinde görevli şirketten işin başlangıcında sözleşmeye 

esas yatırım tutarının %1’ine kadar geçici ve kesin teminat alınabileceğine dair hükümler yer 
alır. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat

mektupları,
c) Devlet tahvilleri, ihalelerde teminat olarak kullanılabileceği kabul edilen Hazine

bonosu, her an nakde çevrilebilen Devlete ait gelir ortaklığı senedi gibi menkul
kıymetler.

Denetim 
Madde 23 - İdare, görevli şirketin sözleşme kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge 

ve kayıtlarını bütün aşamalarda denetler  veya denetlettirebilir. 

Denetim giderlerinin hangi tarafça ve ne şekilde karşılanacağı uygulama 
sözleşmesinde belirtilir. 

Mücbir Sebepler 
Madde 24 - Mücbir sebep halleri ve bu hallerde uygulanacak hükümler uygulama 

sözleşmesinde açıkça belirtilir. 

Görevin Devri 
Madde 25 - Görevli şirket, yatırım ve işletme dönemlerinde uygulama sözleşmesinden 

doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı şartlarla ve bu Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun 
bir başka şirkete, idarenin görüşü ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile devredebilir. 

Görevin bu şekilde devri halinde diğer sözleşmeler de devredilmiş sayılır. 

Fesih 
Madde 26 - Uygulama sözleşmesi, görevli şirketin yükümlülüklerini yerine 

getirememesi veya uygulama sözleşmesi şartlarını ihlal etmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, 
ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde, idare tarafından süresinden önce feshedilebilir. Feshe 
ilişkin hükümler ile feshin sonuçları sözleşmede düzenlenir. 
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Uygulama sözleşmesinin feshi halinde diğer sözleşmeler de  feshedilmiş sayılır. 

Süre Sonunda Tesisin Devri 
Madde 27 - Uygulama sözleşmesi sonunda yatırım ve hizmetler her türlü borç ve 

taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden 
idareye geçer. Yatırım ve hizmetlerin devir aşamasında bu şartları ve uygulama 
sözleşmesinde yer alan diğer hususları haiz olup olmadığı oluşturulacak bir devir - teslim 
komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun oluşturulması, çalışma usul ve esasları, 
komisyonca tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi ve onarımların yapılması ile ilgili 
hükümler uygulama sözleşmesinde yer alır. 

Sürenin Sona Ermesinden Önceki Devir 
Madde 28 - Uygulama sözleşmesinde belirtilen süreden önce, mücbir sebep veya 

idarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle tesisin veya görevli şirket hisselerinin 
devir alınmasına ilişkin hususlara söz konusu sözleşmede yer verilir.  

Sorumluluk ve Tazminat 
Madde 29 - Görevli şirket yatırım ve hizmeti belirlenen süre içerisinde 

projelendirmek, finansmanını sağlamak,  tesisi yapmak ve işletmek, bakım ve onarımı 
sağlamak, süre sonunda tesisi her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve 
kullanılabilir durumda idareye devretmekle yükümlüdür. Görevli şirket yatırım ve işletme 
döneminde üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan sorumludur.  

Görevli şirketin yükümlülüğüne, sorumluluğuna ve zararların  tazminine ilişkin 
hükümler uygulama sözleşmesinde yer alır. 

İhtilafların Halli 
Madde 30 - Uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

yaptığı diğer sözleşmelerin uygulanması sırasında doğabilecek hukuki ihtilaflar Türkiye 
Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri 
görevli ve yetkilidir. Ancak, uygulama sözleşmesinde taraflar ihtilafların Türk Hukukuna göre 
ve Türkiye'de, tahkim yolu ile çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler. 

Sözleşme Dili 
Madde 31 - Uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

yaptığı diğer sözleşmeler Türkçe olarak; görevli şirketin veya ortağının yabancı olması 
halinde ise Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır. Herhangi bir ihtilaf olması halinde 
Türkçe metin geçerlidir. 

Diğer Sözleşmeler 
Madde 32 – Kanunda belirtilen yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre aktedilmesi 

gereken diğer sözleşmeler uygulama sözleşmesinde belirtilir. 
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 Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 
Madde 33 - Uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, sözleşmede belirtilen diğer 

sözleşmelerin imzalanması ile mümkündür. 

Uygulama sözleşmesi ile diğer sözleşmelerin imzalanmasından ve yatırım kapsamında 
Hazine garantisi talep edilmesi ve bunun uygun görülmesi halinde, garanti mektubunun 
verilmesinden önceki bir tarih yürürlük tarihi olarak belirlenemez. 

DÖRDÜNCÜ KlSIM 
Mal ve Hizmetlerin Ücretinin ( Fiyatının ) Belirlenmesinde 

 Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Ücret ( Fiyat ) Belirleme Yöntemleri  
Madde 34 - Yap - işlet - devret modeli çerçevesinde yatırım ve hizmet ücretlerinin 

belirlenmesinde aşağıdaki iki yöntemin uygulanması esastır.  
a) Uluslararası sektörel iç kârlılık oranları gözönünde bulundurularak maliyet artı kâr

yöntemi,
b) Tavan ücret ( fiyat ) yöntemi.

İdare yatırım ve hizmetin  niteliğine göre şartnamede yukarıda sıralanan ücret 
belirleme yöntemlerinden birini veya ikisini birlikte tercih edebilir. Bu durumda şirketler 
idarece belirlenen yöntem veya yöntemlere göre tekliflerini verirler. Tekliflerin 
değerlendirilmesinde yöntemlerden herhangi birini seçmekte idare serbesttir. İşin niteliği, 
yatırım ve hizmetin özelliğine göre, gerektiğinde Yüksek Planlama Kurulu yukarıda belirtilen 
ücret yöntemlerinden birini tercih edebilir. 

Yap - işlet - devret modeli çerçevesinde yatırım ve hizmetlerin niteliği dikkate 
alınarak, Yüksek Planlama Kurulunca yukarıda belirtilen yöntemlerin uygun olmadığının 
kararlaştırıldığı hallerde, idarece belirlenen yatırım ve hizmet karşılıkları, bu Kararda 
belirtilen görevlendirme usullerinden biriyle kesinleştirilir. 

Maliyet Artı Kâr Yönteminde Dikkate Alınacak Esaslar 
Madde 35 - Maliyet artı kâr yönteminde maliyet tesbitinin Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğinde yer alan standart ve ilkelere göre yapılması, bu ilkelerin yetersiz 
kaldığı durumlarda uluslararası muhasebe standartlarından yararlanılması, yapılacak 
sözleşmelerde faaliyet konuları itibariyle aynı olan işletmelerde aynı kriterlerin 
uygulanmasına yönelik ilkelerin benimsenmesi esas alınır. 

Türk Lirası üzerinden ücreti oluşturan maliyet kalemlerinin ( kredi ana para, faiz, 
vergiler ve özsermaye geri ödemeleri hariç ) işletme dönemi içerisinde hangi oranlardan 
eskale edilebileceğine dair esaslara uygulama sözleşmesinde yer verilir. 
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Ücret tekliflerinin döviz cinsinden alındığı hallerde, işletme döneminde değişebilir 
maliyet kalemleri dışında, girdi fiyatlarındaki değişmeler ücrete yansıtılamaz. Değişebilir 
maliyet kalemlerine uygulama sözleşmesinde yer verilir. 

Tavan Ücret ( Fiyat ) Yönteminde Dikkate Alınacak Esaslar 
Madde 36 - Tavan ücret yönteminde piyasada oluşmuş ücret düzeyinden en yüksek 

indirimi sağlayan ve işletme dönemi süresince bunu sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih 
edilir. 

Piyasada oluşan ücretin gerçek maliyetleri yansıtmadığı veya eşdeğer bir ücretin 
henüz oluşmadığı durumlarda en düşük ücreti işletme dönemi süresince sürdüreceğini taahhüd 
edenin teklifi tercih edilebilir. 

Şirket uygulayacağı ücreti başlangıç ücretini esas almak kaydıyla Tüketici Fiyatları 
Endeksi ( TFE ) eksi bir katsayı (X) ile bulacağı bir oranla (TFE - X ) artırabilir. Yatırım ve 
hizmetin niteliğine göre Tüketici Fiyatları Endeksi ile üretilen mal ve hizmetin temel girdisi 
olan bir maliyet kalemindeki fiyat artışının ( M ) ağırlıklı ortalamasından bulunacak endeks 
eksi X katsayısı kullanılabilir. Burada [ ( a. TFE + ( 1 - a ) . M ) - X ] formülü kullanılır. Bu 
formülde ( a ) katsayısı sektörün özelliği ve yatırım ile hizmetin niteliğine göre, şirket 
tarafından belirlenen, sıfır ile bir arasında bir değerdir. 

X katsayısı şirket tarafından mal ve hizmet üretiminde öngörülen verimlilik artışı ve 
piyasanın büyümesiyle oluşacak maliyet düşüşü dikkate alınarak teklif edilir. Bir dönem 
önceki ücret, bir sonraki dönemin başlangıç ücreti olarak kabul edilir. Bu eskalasyon 
yönteminde idareye başvurmak zorunlu değildir. Belirlenen yeni ücret idareye dönemler 
itibariyle yazılı olarak bildirilir. 

Sektörün özelliği ve işletme süresi dikkate alınarak, en az üç yıl olmak üzere 
uygulama sözleşmesinde belirtilen aralıklarla, ücret gözden geçirilebilir. 

Tavan ücret, birden fazla mal veya hizmetin üretilmesi durumunda bu mal ve 
hizmetlerin önemli kalemleri ücretlerinin ağırlıklı ortalaması olarak da belirlenebilir. İşletme 
döneminde tavan ücret içerisinde kalınmak kaydıyla görevli şirket mal ve hizmetler veya 
bunların alt kalemleri itibariyle ücretlerinde değişiklik yapabilir. 

Görevli şirket talep koşullarını dikkate alarak, her dönem hesaplanan tavan ücretten 
daha düşük bir ücretle mal ve/veya hizmet satabilir veya maliyetleri dikkate alarak fiyat 
farklılaştırması uygulayabilir. Şirket bu uygulamanın gerekçeleri hakkında idareyi yazılı 
olarak bilgilendirir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Kamulaştırma 

Kamulaştırma  
Madde 37 - 3996 sayılı Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli 

kamulaştırma işlemleri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen 
veya kısmen yerli sermaye şirketi veya yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler 
arasında yapılacak uygulama sözleşmesinde hükme bağlanabilir. 

Taşınmaz Malların Kullanılması 
Madde 38 - Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için kamulaştırılan ve hükmen 

tezyid edilen bedel de dahil olmak üzere, bedeli görevli şirket tarafından ödenen taşınmaz 
mallar için kullanım bedeli alınmaksızın görevli şirket lehine sözleşme süresince Hazine veya 
ilgili kamu kuruluşlarınca daimi ve müstakil nitelikli üst hakkı tesis edilebileceği uygulama 
sözleşmesinde gösterilir.  

Uygulama sözleşmesinde gösterilmek kaydı ile kamulaştırma bedelinin kısmen 
idarece ödenmesi halinde, taşınmaz malın tamamı üzerinde görevli şirket lehine daimi ve 
müstakil nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bedeli idarece ödenen taşınmaz mallar için 
kullanım bedeli alınır. İdarenin kamulaştırma bedeline maktu bir tutar üzerinden iştirak ettiği 
hallerde, tezyid edilen bedel de dahil olmak üzere, toplam kamulaştırma bedeline isabet eden 
kısım için kullanım bedeli alınır. 

Taşınmaz malın mülkiyetinin Hazineye veya ilgili kamu kurum veya kuruluşuna ait 
olması halinde, bedeli mukabilinde görevli şirket lehine daimi ve müstakil nitelikte üst hakkı 
tesis edilebilir. 

Uygulama sözleşmesinde, Hazinece köprü kredi sağlanacağı hükmünün yer alması 
halinde, üst hakkı üzerinde tesis edilecek ipotekler için birinci derece birinci sıra boş bırakılır. 
Uygulama sözleşmesi koşulları çerçevesinde köprü kredi kullanılması halinde Hazine lehine 
birinci derece birinci sıradan ipotek tesis edilir.  

Tesisin ve görevli şirket hisselerinin uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde 
belirtilen koşullara uygun olarak süresinden önce idareye devrinin öngörülmesi halinde, 
görevli şirket lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin edilmeden bu Kararın 39 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz. 

Taşınmaz malın kullanım bedeli idarelerce tesbit ve takdir edilir ve her yıl Devlet 
İstatistik Enstitüsünce yayımlanan toptan eşya fiyatları endeksi oranı uygulanmak suretiyle 
artırılır. 

Uygulama sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üst hakkı da sona 
erer. 
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Üst hakkının sona ermesi halinde tüm yapı ve tesisler bedelsiz olarak idareye geçer. 
Uygulama sözleşmesinin süresinden önce sona ermesi hallerinde yapı ve tesislerin 
mülkiyetinin idareye intikaline ve tazminata dair hususlara uygulama sözleşmesinde yer 
verilir. 

ALTINCI KISIM 
Garantiler 

Madde 39 - Yatırım ve hizmetlerin özelliklerine göre, Hazine garantileri, söz konusu 
olduğunda idare adına aşağıdaki garantiler verilebilir.  

Bu çerçevede;  

a) Görevli şirkete, idarece satın alınacak mal ve hizmet bedelleri için ödeme
yapılacağına dair garanti vermeye,

b) Uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde yer alması ve köprü krediler
maddesinde belirtilen durumlara uygun olması kaydıyla yabancı finans
kuruluşlarından köprü krediler sağlanması halinde, finansör kuruluşlara kısmen veya
tamamen geri ödeme garantisi veya görevli şirkete köprü krediler sağlama hususunda
mali yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye,

c) Finansör kuruluşlara köprü krediler dışında sağlanan ana krediler için tesisin ve
görevli şirket hisselerinin uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerdeki koşullara
uygun olarak, süresinden önce idarece devir alınması halinde, geri ödeme garantisi
vermeye,

ve söz konusu garanti koşullarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

Hazine garantisi gerektiren uygulama sözleşmeleri, görevli şirket ve idare arasında 
imzalanmadan önce uygun görüş alınmak üzere Hazine Müsteşarlığına iletilir. 

Tesisin ve görevli şirket hisselerinin devrinin uygulama sözleşmesinde öngörülmüş 
olması kaydıyla süresinden önce İdarece devralınması halinde söz konusu şirketin yatırım ve 
hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanması muhtemel ana kredileri Hazine Müsteşarlığınca 
müzakere edilir. 

Uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde Hazine garantilerini ilgilendiren 
hususlarda bir değişiklik yapılması halinde, verilmiş olan Hazine garantileri yeniden 
değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları ilgili Bakan onayına sunulur.  

Yerli finans kuruluşlarınca sağlanan ana kredilere hiç bir şekilde garanti verilmez. 
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Köprü Krediler 
Madde 40 - Görevli şirkete, 

a) İlgili idareden kaynaklanan her türlü kayıp ve zararların finansmanı
b) Görevli şirketin mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkan zararlarının  finansmanı,
c) Uygulama sözleşmesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak değişikliklerin

finansmanı,

için köprü kredi sağlanabilir. 

 Sağlanacak veya garanti edilecek köprü kredilerin tutarı, görevli şirketin özkaynakları 
ile sınırlıdır. Köprü kredi limitini, özkaynak sınırı üzerinde belirlemeye Yüksek Planlama 
Kurulu Yetkilidir. Uygulama Sözleşmesi çerçevesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak 
değişiklikler hariç, köprü kredi limitleri dolan görevli şirkete ilave köprü kredi sağlanmaz. 

Görevli şirket hatasından kaynaklanan zararlar ile vergi ve stopajlar hiç bir şekilde 
köprü kredi ile finanse edilemez.     '  

Kamu kaynaklarından köprü kredi sağlanamaması durumunda, görevli şirketçe 
yabancı finansman kuruluşlarından sağlanacak köprü kredinin mali şartları Hazine 
Müsteşarlığınca müzakere edilir.  

Köprü kredilerin temini, hangi alanlarda kullanılacağı ve görevli şirketçe geri 
ödeme şekli uygulama sözleşmesinde belirtilir.  

YEDİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Muafiyetler 
Madde 41 - Kanuna göre yap - işlet - devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilen 

yatırımlarla ilgili olarak, idare ve görevli şirketçe ilgili Kanun ve bu Karar kapsamında 
yapılan işlemler 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan; bu işlemlerle 
ilgili olarak düzenlenen kağıtlar ise 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga 
vergisinden istisna edilir. 

Bu esaslar çerçevesinde, 
a) İsteklilerin idareye verecekleri geçici teminat mektuplarından sadece

görevlendirilen şirketin verdiği geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu
ve bunlarla ilgili diğer teminat ve garantilerle görevlendirme (ihale) kararları,
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b) Görevli şirket ile idare arasında düzenlenen uygulama sözleşmesi ile bu sözleşme
hükümlerine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan diğer
sözleşmeler,

c) İdare tarafından yatırımla ilgili gerçekleştirilecek kamulaştırmalar ile
kamulaştırılan taşınmazların tapu siciline, görevli şirket lehine konulan tescil ve
şerhler,

d) Yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yatırım kredisi
temini ile mal ve hizmet alımları,

e) Yatırımın tamamlanmasını takiben idare ile görevli şirket arasındaki işletme ve
bu dönem sonundaki devir uygulaması,

ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar da damga vergisi
ve harçtan istisna edilir. 

Devam Eden İşler 
Madde 42 - 3996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3096 ve 3465 sayılı 

Kanunlar kapsamında idare ile sözleşmeleri sonuçlandırılarak, idarenin bağlı veya ilgili 
olduğu Bakan tarafından onaylanmış olan ve çalışmaları halen devam eden projelere bu Karar 
hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük 
 Madde 43 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 44-  Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 

Kanun No : 4726 
Kabul Tarihi  : 12/12/2001  

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet borçlarının yönetimi  

MADDE 31.- a) Devlet borçlarının yönetimi 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, yıl içinde ödenecek iç (Devlet Tahvili,
Hazine Bonosu) ve dış borç anaparaları ile iç ve dış borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel 
hesaplarda izletmeye, malî yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile 
ilişkilendirmeksizin yapmaya yetkilidir. 

Bu hüküm garantili borçlardan doğan geri ödemelerin ve Yap-İşlet-Devret modeli 
çerçevesinde üstlenilen garantilerden doğan yükümlülüklerin tamamı için de uygulanır. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri  bu amaçla bütçeye konulacak
ödeneklerle karşılanır. 

d) Yürürlükten kaldırılan Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında doğmuş bulunan
ve gerçekleştirilmesi gereken ödemeler bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

e) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine Müsteşarlığınca bu madde esaslarına
göre ödenir. 

f) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil 
edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 

g) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Maliye
Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 

Dış borçların ikraz, devir ve garanti edilmesi 

MADDE 34.- a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı 
ülkelerde yerleşik diğer finans kurumlarından her türlü amaçla ve uluslararası sermaye 
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piyasasında kullanılan finansman araçları ile yapılacak borçlanmalar ve buna ilişkin 
anlaşmalarla ilgili temas ve müzakereleri yürütmeye ve  işlemleri sonuçlandırmaya, 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasına göre sağlanan finansman imkanlarını, kamu ve özel sektör
kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya, anlaşma hükümleri çerçevesinde ekonominin 
çeşitli sektörlerindeki gelişmeyi sağlamak amacıyla ikraz ve devir koşullarını belirlemeye ve 
bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya 
krediye dönüştürmeye, 

c) Yukarıda belirtilen imkanların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya
Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri 
kısmen veya tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen kamu 
kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri 
ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik 
bankaların döviz varlıkları üzerinden borçlanmaya, 

d) 1. Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde
yerleşik banka ve kurumlar ile bu finansman işlemlerine katılan Türk bankaları tarafından 
kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden 
fazlası kamuya ait olanlar dahil), yatırım ve kalkınma bankalarına verilecek kredileri 
anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, 

2. Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların ihdas ettikleri garanti programları
çerçevesinde, 

aa) Kamu  kuruluşları  (özel   hukuk   hükümlerine   tâbi   olmakla   beraber 
sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar) ile yatırım ve kalkınma bankalarının 
borçlu sıfatıyla uluslararası piyasalardan temin edecekleri finansman imkanları için, 

bb) Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerle 
ilgili,  mevzuatta öngörülen Hazine garantileri ile sınırlı olmak ve şartları Hazine 
Müsteşarlığınca müzakere edilmek üzere,  

Yukarıda anılan uluslararası kuruluşlar tarafından verilen garantiye karşı garanti 
vermeye, 

3. Hazine garantörlüğünde sağlanacak dış borçlar için; garanti verilen veya verilecek
kuruluşlar nezdinde her türlü inceleme ve denetlemeyi yaptırmaya, garanti ücreti oranını, 
garanti verilme aşamasında garanti verilecek kuruluşlara karşı garantörlük koşulları ile bu 
borçlardan Hazine adına doğabilecek yükümlülüklerin geri ödeme koşullarını belirlemeye,  

e) Ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri
ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye yetkili 
ulusal bankalar lehine garanti vermeye, 
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f) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarlığı tarafından yabancı ülkeler resmî
kuruluşları veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim 
amaçları kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde özel ve özerk 
bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu sayılan kurumlara karşılıksız olarak 
kullandırmaya,  

g) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından Bosna-Hersek'de finanse edilecek
projeler için bu Bankaya üye diğer ülkelerle birlikte sağlanacak ortak bir garanti çerçevesinde 
garanti verilmesine, 

h) Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve bu ülkelerin banka ve kredi kuruluşları ve
uluslararası malî kuruluşlardan ülkemizde faaliyet gösteren Risk Sermayesi Yatırım 
Ortaklıklarına risk sermayesi şeklinde köprü krediler, koşullu krediler sağlamaya veya 
yukarıda belirtilen yabancı ülke ve kuruluşların adı geçen Yatırım Ortaklıklarına doğrudan 
veya aracı malî kuruluşlar vasıtasıyla risk sermayesi şeklinde katkı sağlamaya yönelik 
anlaşmalar yapmaya, sağlanan bu imkanların devredilmesine, kullandırılmasına ve geri 
ödenmesine, 

i) Bütçe Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde yapılan ikrazlarla, Hazine
garantilerinden Hazine Müsteşarlığınca yapılan üstlenmeler neticesinde ortaya çıkan 
alacakların şartlarının belirlenmesine, tahsiline, takibine ve her türlü finansal tekniğin 
kullanılması suretiyle idaresine, Hazine alacaklarını doğuran işlemlerle, bu alacakların tahsil, 
takip ve idaresine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

j) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir.

k) Yılı içinde uluslararası ticari bankalardan borçlanmak suretiyle temin edilen dış
finansmanla ilgili olarak; 

1. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile özel statüye sahip kamu hizmeti gören ve
sermayelerinin % 50'sinden fazlası belediyeye ait olan iştirakler ve ilgili mevzuat gereği tüzel 
kişiliği haiz yerel yönetim birlikleri için Hazine garantisi verilecek veya devredilecek dış 
kredi tutarı beşyüz milyon ABD Doları, 

2. Diğer kamu kurum ve kuruluşları (özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber
sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) için Hazine garantisi verilecek 
dış kredi tutarı dört milyar ABD Doları, 

İle sınırlıdır. 
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3.Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkının Devri ve benzeri modeller
çerçevesinde gerçekleştirilecek projelere verilen Hazine garantileri ile kalkınma ve yatırım 
bankalarının uluslararası kuruluşlardan ve piyasalardan Hazine garantisi altında 
sağlayacakları dış borçlanma tutarı yukarıda belirlenen sınırlamanın dışındadır. 
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ENERJİ 
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TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN 
ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE 

GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

          Kanun Numarası        : 3096 
          Kabul Tarihi          : 4/12/1984 
          Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 19/12/1984  Sayısı: 18610 

Amaç: 
          Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk 
hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik 
üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemektir. 

Kapsam: 
          Madde 2 - Bu Kanun, Türkiye Elektrik Kurumu dışında elektrik üretimi, iletimi, 
dağıtımı ve ticareti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife ve görevin sona ermesi şekil 
ve esaslarını kapsar. 

Görevin verilmesi: 
          Madde 3 - Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan sermaye şirketlerine; 
Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü havi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulu, önceden yönetmelikle belli edilmiş görev bölgelerinde, elektrik 
üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurulması ve işletilmesi ile ticaretinin, yaptırılmasına karar 
verebilir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen   çerçeve 
içerisinde ilgili görevli şirketle sözleşme akdeder. 

Elektrik üretimi müsaadesi verilmesi: 
          Madde 4 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatının, olumlu 
görüşünü almak suretiyle sadece elektrik üretmek amacı ile kurulacak sermaye şirketlerine, 
elektrik üretimi yapacak tesisi kurma ve tesisi işletme müsaadesi verebilir. 

          Bu tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tespit 
olunacak tarifeye göre bölgelerinde Türkiye Elektrik Kurumuna veya o bölgede faaliyet 
gösteren görevli şirkete satılır. 

          İşletme hakkının devri: 
          Madde 5 - Görev bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşlarınca (Kamu iktisadi 
teşebbüsleri dahil) yapılmış veya yapılacak üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme 
haklarının görevli şirketlere verilmesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 
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 (Değişik ikinci fıkra: 26/4/1987 - KHK - 284/1 md.; Değiştirilerek kabul:      
7/3/1990-3613/1 md.) Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak Yönetmelik çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür. 

          Enerji alışverişi: 
          Madde 6 - Görevli şirketlerce, görev bölgelerindeki mevcut elektrik enerjisi 
potansiyelinin kullanılabilir hale getirilmesi ve bölge elektrik ihtiyacının      bölge içinden 
karşılanması esastır. 

   Ancak bölge içerisindeki enerji üretimi yetersiz kaldığı hallerde veya enerji 
ekonomisi temin etmek maksadı ile Türkiye Elektrik Kurumu ile görevli şirketler veya birden 
çok görevli şirket arasında enerji alışverişi yapılabilir. 

          Görevlendirme süresi: 
          Madde 7 - Madde 3 ve 4'e uygun olarak aktedilecek sözleşmeler 99 yıla kadar süreli 
olarak düzenlenebilir. 

Sözleşmelerde en az görevlendirme süresi, mevcut ve yeniden kurulacak üretim, iletim 
ve dağıtım tesislerinin amortisman süreleri dikkate alınarak tespit edilir. Bu sözleşmelerle 
gerektiğinde teknik amortismandan ayrı olarak, tesislerin tüm bedeli üzerinden sermaye 
amortismanı ayrılması esasının getirilmesi de   mümkündür. 

          Görevin sona ermesi: 
          Madde 8 - Belli bir süreyi kapsayan sözleşmeler, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, 
sürenin bitimi ile son bulur. Bu takdirde tüm tesisler ile tüm taşınır ve taşınmaz mallar her 
türlü borç ve taahhütlerden ari olarak Devlete  bedelsiz olarak geçer. 

Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal  etmesi 
halinde süresinden önce fesh edilebilir. 

Sözleşmelerin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermesinin sonuçları, 
sözleşmede düzenlenir. 

          Enerji satış şartları ve tarife esasları: 
Madde 9 - Enerji tarifeleri, görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii      Kaynaklar 

Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. 

 (Değişik : 7/3/1990 - 3613/2 md.) Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme,      bakım ve 
onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları,    teknik ve sermaye 
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amortismanları,(...) (1)diğer masraf ve harcamalar ile    ortaklara dağıtılacak makul bir 
temettü için gerekli gelirin sağlanması esas       alınır. 

          Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu 
satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan fazla süreli       olabilen sözleşmeler 
yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulması; Bakanlar Kurulu 
Kararı ile mümkündür. 

          Yönetmelik: 
          Madde 10 - 3 üncü maddede adı geçen yönetmelikle bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
hususları düzenleyen yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca       hazırlanır ve 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

          Kamulaştırma: 
          Madde 11 - Görevli şirketlerin yapacağı üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin 
onaylanmış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında; kamulaştırma 
bedeli görevli şirket tarafından ödenmek kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
genel hükümlere göre kamulaştırma yapılır. 

Elektrik Enerjisi Fonu 
Ek Madde 1 - (Ek: 7/3/1990 - 3613/3 md.) 

          Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili araştırma, geliştirme, etüt, proje, denetim 
faaliyetleriyle, kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında 
istikrar sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  nezdinde Tüzelkişiliğe haiz 
Elektrik Enerjisi Fonu adı ile bir fon kurulmuştur. 

          Fonun kaynakları şunlardır. 

a) Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak alınacak
bedeller. (2)

b) (İptal: Ana. Mah. 'nin 28/9/1995 tarih ve E.1995/24, K.1995/52 sayılı kararıyla)
c) Bütçeden ayrılacak ödenekler.
d) Faiz gelirleri.
e) İrad kaydedilen teminatlar.
f) Projelerin denetimini yapmak üzere seçilen müşavir ücretlerini karşılamak
amacıyla şirketlerden yapılan tahsilat.

g) İç ve dış krediler.

(1) Bu fıkrada yer alan "... Elektrik Enerjisi Fonu için ayrılacak fon payı..." ibaresi, Anayasa 
Mahkemesinin 28/9/1995 tarih ve E.1995/24, K.1995/52         sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, metinden 
çıkarılmıştır. 

(2) (1) Bu fıkranın, 1998 Mali yılında uygulanmayacağı, 25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı, 1998 Mali Yılı Bütçe
Kanununun 71/b-(8) nolu bendi ile hüküm altına  alınmıştır. (R.G.: 27/12/1997 - 23213 Mük.)
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h) Diğer gelirler.

          Fonun Yönetimi 
          Ek Madde 2 - (Ek: 7/3/1990 - 3613/3 md.) 

          Elektrik Enerjisi Fonu; üyelerinden biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanca, biri Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanca, üç üyesi de Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanınca tayin edilen 5 kişilik Yönetim Kurulunca idare olunur. Fonun 
sekreteryasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür. 

Uygulanmayacak Kanunlar 
          Ek Madde 3 - (Ek: 7/3/1990 - 3613/3 md.) 

Fonun işleyişi 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Fonun Denetimi 
          Ek Madde 4 - (Ek: 7/3/1990-3613/3 md.) 

Fonun Denetimi 24.6.1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. 

Haciz Edilememesi 
Ek Madde 5 - (Ek: 7/3/1990 - 3613/3 md.) 

Fonun paraları ve malları haczedilemez. 

          Ek Madde 6 - (Ek: 7/3/1990 - 3613/3 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 28/9/1995 tarih ve 
E.1995/24, K.1995/52 sayılı Kararıyla)

          Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, iletim  ve 
dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip şirketlerin, kurmuş ve işletmekte oldukları ve fakat 
imtiyaz kapsamına alınmamış üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile bu tesislerin bulunduğu 
iller imtiyaz sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 

          Bu Kanun hükmünün gerektirdiği sözleşme değişikliği Kanunun yayımını takip  eden 3 
ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile şirket yetkililerince imzalanır. 

          Bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler, imtiyazlı şirketler için de uygulanır. 

          Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım 
ve ticaret imtiyazına sahip şirketler; diledikleri takdirde, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat etmek suretiyle, 3 
üncü maddede anılan görev şirketine dönüşmelerini istediklerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla 
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kendilerine bu Kanun esasları  içerisinde 99 yıla kadar süreli bir görevlendirme hakkı 
verilebilir. 

Bu madde hükmünün gerekli kıldığı sözleşme değişikliği Bakanlar Kurulu Kararından 
itibaren 3 ay içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirket   yetkilileri arasında 
imzalanır. 

          Geçici Madde 3 - 1312 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte elektrik üretim, iletim, 
dağıtım ve ticareti faaliyeti devam eden ve fakat bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
imtiyazı sona ermiş olan şirketlere de bu Kanuna göre yeniden görev vermeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

          Madde 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

          Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE 
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ 

KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ  KURMA VE 
İŞLETME İZNİ VERİLMESİ ESASLARINI BELİRLEYEN 

YÖNETMELİK 2 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 16/8/1985  No  : 85/9799  
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 4/12/1984  No  : 3096 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 4/9/1985  Sayısı : 18858  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk 

hükümlerine tabi yerli ve yabancı sermaye şirketlerine elektrik enerjisi üretim tesisi kurma, ve 
işletme izni verilmesine dair esas ve usulleri belirlemektir.  

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 

Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 3096 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinde belirtilen sermaye şirketlerine (üretim şirketi) elektrik enerjisi üretim tesisi 
kurma, işletme ve Türkiye Elektrik Kurumu'na veya bölgede faaliyet gösteren görevli şirkete 
elektrik enerjisi satışına dair esasları kapsar.  

Tanımlar 
Madde 3 - (Değişik : 4/4/1996 - 96/8007 K.) Bu Yönetmelikte adı geçen, 

Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı,   

TEAŞ :Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi'ni, 

TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni,  

DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü,  
Bağlı Ortaklık : TEDAŞ'a bağlı dağıtım şirketleri'ni,  

2 Bu Yönetmeliğin başlığı; 4/4/1996 tarih ve 96/8007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. 
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Görevli Şirket : 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun'un 3 üncü 
maddesine göre elektrikle ilgili hizmet vermek üzere 
kurulmuş olan sermaye şirketini,  

Üretim Şirketi : 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun'un 4 üncü 
maddesine  göre Bakanlık tarafından elektrik enerjisi 
üretim izni verilen sermaye şirketini,   

Üretim Tesisi : Elektrik enerjisi üreten tesis ve entegre tesisleri,  

Üretim Tesisi Kurma 
ve İşletme Sözleşmesi  : Üretim tesisi kurup, işletecek üretim Şirketi ile 

Bakanlık arasında 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre 
düzenlenen sözleşmeyi, 

Otoprodüktör  : Kendi faaliyet alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde 
belirtilen şartları taşıyan üretim tesisi kurup elektrik 
üreten tüzel kişileri, 

Otoprodüktör Grubu  : Kendi faaliyet alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde 
belirtilen şartları taşıyan üretim tesisi kurup elektrik 
üreten tüzel kişiler grubunu, 

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

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üretim Tesisi Kurup İşletme İzni Verilmesine Dair Hükümler 

İzin Verme Esasları 

Madde 4 - Üretim tesisi kurup işletme izni aşağıda belirtilen esaslar göz önüne 
alınarak verilir. 

a) Üretim tesisi Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olacaktır.

b) Üretim tesisi kurma ve isletme sözleşmesi 99 yıla kadar süreli olabilir.

c) Üretim şirketi, yatırım programını, Bakanlığın onayladığı şekilde gerçekleştirmeyi
taahhüt eder.
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d) Üretim şirketi, kurup işlettiği tesisi sözleşme süresi sonuna kadar tesisin teknik ve
ekonomik karakteristiklerine uygun olarak yenilemek zorundadır.

e) Üretim tesislerinin yıllık üretimlerini genel ekonomi düzeyinde Bakanlık planlar.
Ulusal elektrik sisteminin emniyeti, stabilitesi ve değişen şartlara göre üretim
planlamasının revizyonu Bakanlık adına TEK tarafından yapılır. TEK'in bu
hususta aylık, haftalık, günlük ve saatlik süreleri kapsayan üretim programındaki
değişikliklere üretim şirketleri aynen uyarlar.

f) (Değişik : 6/11/1998 - 98/11982 K.) Otoprodüktörlere, tesisin bulunduğu bölgeye
bağlı olarak Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve olarak Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile görevli şirketin görüşü alınmak suretiyle
Bakanlık tarafından üretim tesisi kurma ve işletme izni verilebilir.

g) (Değişik : 6/11/1998 - 98/11982 K.; Değişik : 18/5/2000 - 2000/743 K.) Değişik :
29/9/2000 - 2000/1307 K.)   ) Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu şirketi,
otoprodüktör statüsünde üretim tesisi kurup işletme izni atmak amacıyla Bakanlığa
başvurur.

Otoprodüktör grubunun bir defada teşekkül ettirilmesi ile otoprodüktör grubu
oluşturan ortakların müracaat aşamasında belirlenmesi ve Bakanlıkça onaylanması
esastır. Otoprodüktör grubu şirketin kuruluş aşamasından sonra grubu oluşturan
ortak sayısındaki ve grubun elektrik enerjisi ihtiyacını etkileyecek mahiyetteki
ortaklık değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Üretilen enerjiyi kullanacak
şirketlerin aynı şirketler grubu (aralarında resmi iştirak ilişkisi bulunan veya
hissedarları aynı olan şirketler) veya holding bünyesinde olması halinde
otoprodüktör grubu şirketi kurulması şartı aranmaz.

Üretilen enerjiyi kullanacak şirketlerin aynı şirketler grubu (aralarında resmi
iştirak ilişkisi bulunan veya hissedarları aynı olan şirketler) veya holding
bünyesinde olması halinde otoprodüktör grubu şirketi kurulması şartı aranmaz.

Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu şirketlerin ürettiği ihtiyaç fazlası enerjiyi
TEAŞ, TEDAŞ veya Görevli Şirketlere satıp satmamasına bakılmaksızın
enterkonnekte sisteme bağlantısı bulunması halinde şirket, "Otoprodüktör
Statüsünde Üretim Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Enerji Fazlasının TEAŞ,
TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıkları veya Görevli Şirketlere Satışına İzin Verilmesine
İlişkin Sözleşme" yi Bakanlık ile imzalar.
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Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu şirketlerin sahip oldukları sanayi 
tesisleri ile beşbin konutu aşan uydu kent yerleşim birimleri (rüzgar ve/veya güneş 
enerjisi üretim tesisleri için  asgari beşbin konut şartı aranmaz), hastaneler, dört 
yıldızlı oteller ve tatil köyleri  (rüzgar ve/veya güneş enerjisi üretim tesisleri için 
dört yıldız şartı aranmaz) organize sanayi bölgeleri, üniversite kampüsleri, 
belediyeler (çöp, çöp gazı vb. atıklar, biyokütle, rüzgar ve/veya güneş enerjisi 
üretim tesisleri için) elektrik ihtiyaçlarının tamamını veya bir bölümünü kendi 
elektrik üretim tesislerinde güvenilir biçimde ve ekonomik olarak üretebilir. 
Bunların yanısıra, kültür balıkçılığı tesisleri, kümes hayvanları üretim çiftlikleri, 
besicilik tesisleri, tarımsal sulama tesisleri elektrik ihtiyaçlarının tamamını veya 
bir bölümünü kendi rüzgar ve/veya güneş enerjisi elektrik üretim tesislerinde 
üretebilir. 

Ancak, toplam kurulu gücü 1500  kW ve daha az olan elektrik üretim tesisleri, 
üretilen enerjinin satışı  ve nakli söz konusu olmamak, enerji aldığı kuruluşun 
olumlu görüşü alınmak ve proje onayı ile kabul işlemleri Bakanlıkça yapılmak 
kaydıyla tesis edilerek işletmeye alınır. 

Bu tür elektrik üretim tesislerinde üretilen enerji, üretildiği yerde tüketilmeyip 
TEAŞ/TEDAŞ, bunların bağlı ortaklıkları, dağıtım şirketleri ve/veya görevli 
şirketlere ait enerji iletim ya da dağıtım hatları üzerinden nakil yapıldıktan sonra 
tüketilecekse, Bakanlık  ile Otoprodüktör Sözleşmesi ve TEAŞ/TEDAŞ, bunların 
bağlı ortaklıkları, dağıtım şirketleri ve/veya görevli şirketler ile Elektrik Satış 
Anlaşması (ESA) yapılır.  

Bu elektrik üretim tesisleri, sanayi tesisinin atık ısısı veya benzeri yan 
ürünlerinden yararlanan kombine çevrimli, gerekli buhar ihtiyacı, ara buharı veya 
egzoz buharı ya da bunların karşımı biçiminde genel ısı çevrimi bilançosu verimi 
yükseltilerek karşılanan buhar çevrimli, hidroelektrik santral ile yenilenebilir 
enerji kaynakları (biyokütle, atıklar, rüzgar, güneş) ile çalışan enerji üretim tesisi 
mahiyetinde olabilir. 

Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu olarak elektrik enerjisi elde edilmek 
amacıyla kurulan tesisin atık ısısı var ise en geç 12 ay içerisinde değerlendirilir. 
Aksi halde tesis faaliyetten men edilir. 

Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu şirketler faaliyet gösterdikleri bölge 
içerisinde TEAŞ, TEDAŞ, bağlı ortakları veya görevli şirketler ile Enerji Satış 
Anlaşması imzalarlar. Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu şirketler TEDAŞ, 
TEAŞ, bağlı ortakları veya görevli şirketler enerji alışverişi konusunda enerji 
mahsuplaşması yaparlar. Enerji mahsuplaşması enerji bazında kWh olarak yapılır. 
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Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu şirketler faaliyet gösterdikleri bölge 
içerisinde TEAŞ, TEDAŞ, bağlı ortaklıklar veya görevli şirketler ile Enerji Satış 
Anlaşması imzalarlar. Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu şirketler, TEAŞ, 
TEDAŞ, bağlı ortaklıklar veya görevli şirketler enerji alış verişi konusunda enerji 
mahsuplaşması yaparlar. Mahsuplaşılan enerji için taraflar Bakanlıkça belirlenen 
otoprodüktör enerji satış fiyatı üzerinden karşılıklı olarak fatura düzenlerler. 

Rüzgar ve/veya güneş enerjisi üretim tesisleri ile rezervuarı olmayan hidroelektrik 
üretim tesislerinde (Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce işletmeye 
açılanlar da dahil olmak üzere) mahsuplaşma işleminde; cari ayda sisteme verilen 
elektrik (üretim), otoprodüktör veya otoprodüktör grubunca cari ayda sistemden 
çekilen elektrikten (tüketim) fazla ise, yapılacak bir protokol çerçevesinde bu fark 
fatura edilmeyip ertesi aya/aylara kWh olarak devredilir. Herhangi bir aydaki 
üretimin ilgili aydaki tüketimden az olması halinde ise eksik üretim evvelki 
aylardan devreden üretim fazlası ile kapatılır, kapatılamayan eksik üretim bir 
sonraki aya devredilmez. Ortaya çıkacak üretim fazlasına ait bedellerin hesap 
kesimi her takvim  yılı 30 Haziran ve 31Aralık itibari ile yapılır. 

h) (Değişik : 29/9/1997 - 97/10059 K.) Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu
üretim tesisleri, ihtiyacının üzerinde üretilen elektrik enerjisinin satış fiyatı, enerji
dağıtımı yapan kuruluşların ülke geneline nihai tüketiciye uyguladıkları ortalama
enerji satış fiyatından fonlar ve paylar düşüldükten sonra kalan kısmın % 85'ini
geçmeyecek şekilde Bakanlıkça belirlenir. Şirket ihtiyacının üzerindeki enerjiyi
santralın enerji bağlantısını yaptığı kuruluşa satar.

i) İmdat grubu kurup işletmek üzere yapılacak başvurular Bakanlık tarafından
değerlendirilir. Uygun görülenlere izin verilir.

j) (Değişik : 29/9/2000 - 2000/1307 K.) Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu
şirketler ürettikleri elektrik enerjisini ortaklarına; TEAŞ, TEDAŞ ve bunların bağlı
ortaklıkları ve/veya görevli şirketlerin iletim ve dağıtım  tesislerinden yararlanmak
üzere nakledebilirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının ortağı olduğu otoprodüktör grubu
tarafından üretilecek enerjiden ihtiyaç kadarı ortaklık koşulu aranmaksızın Türk
Silahlı Kuvvetleri teşekküllerine verilebilir.

Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren otoprodüktör ve/veya
otoprodüktör grubu şirketlerin hakları saklıdır.

Başvuru ve Başvurunun Değerlendirilmesi  
 Madde 5 - 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre 

Bakanlığa yapılacak başvurularda göz önünde bulundurulacak hususlar:  
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a) İlk başvuruda bulunması gereken bilgiler,

1. Kurulması teklif edilen üretim tesisinin karakteristik değerleri ve genel vaziyet
planı,
2.Ön rapor ve yatırımın tahmini gerçekleşme tarihi,
3.Tesisin ne gibi araç, gereç ve teşkilatla gerçekleştirileceği,
4.Tesisi işletmek istediği süre.

Birden fazla üretim tesisi için aynı yazı ile veya farklı zamanlarda aynı firma 
tarafından yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen bilgiler her bir tesis için ayrı ayrı 
verilecek, ayrıca teklif edilen tesislerin öncelik sırasını gösteren bir zamanlama planı 
hazırlanacaktır. Bakanlık her bir tesisi ayrı birer başvuru gibi değerlendirecektir. 

b) Bakanlık; ön rapor konusunda ilgili kuruluşların görüşlerini alır. Bakanlık görüşü
olumlu olduğu takdirde, başvuru sahibi fizibilite raporunu Bakanlıkça öngörülen
süre içerisinde hazırlayarak beş nüsha halinde Bakanlığa sunar.

Bakanlık, ayrıca teklif edilen tesisin bulunduğu yere bağlı olarak sonuç hakkında
TEK'e veya ilgili görevli şirkete bilgi verir.

c) Aynı tesis için daha sonra başvuru olması halinde, başvuru sahibine fizibilite
raporunu son teslim tarihinin ilk başvuru sahibine bildirilen tarih olduğu, hangi
firmaların daha önce başvurduğu bildirilir, bir başka tesis için de
başvurabilecekleri hatırlatılır.

d) Birden fazla başvurunun bulunduğu durumlarda tesisin ele alınması öngörülen
tarih ve buna bağlı olarak gerçekleşme süresi, projenin ekonomisi, elektrik üretim
maliyeti ve öngörülen satış fiyatı, firmanın mali yeteneği, tecrübesi, projeyi
gerçekleştirmek için öngördüğü organizasyon gibi hususlarla birlikte firmanın
seçilmesinde dikkate alınır.

e) Kamu kuruluşları yatırım programlarında yer alan tesislerle ilgili olarak alınacak
teklifler için ilgili kamu kuruluşu ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak
Bakanlık görüşü belirlenir.

Görüşün olumlu olması halinde başvuru sahibine, ilgili kamu kuruluşuyla işbirliği
yaparak söz konusu tesisle ilgili, gerçekleşmiş ve gerçekleştirilecek yatırımı ortaya
koyan ve başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılan işi içine alan, zamanlama
planı, finansman durumu, organizasyon v.b. konularda bilgi veren raporu
hazırlayarak Bakanlık tarafından belirlenecek süre içerisinde Bakanlığa
göndermesi istenir.

Birden fazla başvuru olması halinde daha önceki maddelerde belirtilen hükümler
uygulanır.
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f) Aynı yer için birden fazla fizibilite raporunun alındığı durumlarda, Bakanlık ve
ilgili kuruluş temsilcilerince yapılacak öndeğerlendirme sonucu en uygun teklifin
seçilmesi amacıyla Bakanlık Müsteşarının başkanlığında ilgili müsteşar
yardımcısı, ilgili daire başkanı ve ilgili kuruluş genel müdürlerinden oluşan en az
beş kişilik bir “Teklif Değerlendirme Kurulu” oluşturulur. Kurul ilgili daire
başkanının teklifi ile ve gerek duyuldukça toplanır.

g) Bakanlık, yerli ve yabancı sermaye şirketlerince ele alınmasını uygun gördüğü
üretim tesislerini Resmi Gazete ile Kamu oyuna duyurarak bu tesisler için
başvuruda bulunulmasını sağlayabilir. Söz konusu tesisler için alınacak başvurular
bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem görür.

h) Üretim tesislerine ait fizibilite raporları EK : 1'de verilen esaslara göre düzenlenir.

Fizibilite Raporundan Sonraki Çalışmalar  
Madde 6 - (Değişik: 4/4/1996 -96/8007 K.) 
Bakanlık, Türkiye enerji planlaması ve politikaları yönünden, Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşünü aldıktan ve üretim şirketinin kuruluşuna dair belgenin 
ibrazından sonra üretim tesisi kurma ve işletme izni verir ve taraflar arasında "Üretim Tesisi 
Kurma ve İşletme Sözleşmesi" aktedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

Bakanlığın Denetim Yetkisi 
Madde 7 - Üretim şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faaliyetleri bütün aşamalarda 

Bakanlık tarafından denetlenebilir. Denetimler sonucu tesbit edilen aksaklıklar ilgili şirket 
tarafından gecikmeye meydan verilmeden giderilir. 

Bakanlık uyarılarına uymayan üretim şirketlerine uygulanacak yaptırımlar ve 
sözleşmenin feshine gidilmesini gerektiren durumlar sözleşmede yer alır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Elektrik Enerjisi Satış Tarifesi 
Tarife 
Madde 8 – a) Üretim şirketlerinin elektrik enerjisi satış tarifeleri bu maddenin (b) 

bendindeki esaslar gözönüne alınarak adı geçen şirketlerce düzenlenir. Bakanlıkça 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

b) Tarifenin tesbitinde;
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1. İşletme ve bakım giderleri (yakıt, malzeme, personel, vergi, amortisman, diğer
giderler)

2. Yatırımlar için ödenen faiz ve kur farkları,

3. Sermayenin yeniden değerlendirilmesi, piyasa şartlarına göre makul bir temettü
verilmesi, Türkiye Elektrik Kurumunun benzer tesislerden aldığı fiyatlar,

4. Bu oranlar gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmek kaydıyla,
hidroelektrik santrallar için % 10, termik santrallar için %  5 oranında ayrılacak ve
satış bedelinden tenzil edilerek TEK veya görevli şirket tarafından Kamu Ortaklığı
Fonuna yatırılacak Kamu Ortaklığı Fonu payı,

5. Kanuni ihtiyatlar,

gözönünde bulundurulur. 

Satış Fiyatı 
Madde 9 - (Değişik : 4/4/1996 - 96/8007 K.) 
Elektrik enerjisi satış fiyatlarının belirlenmesinde ekonomik kaynak seçimine yardımcı 

olmak ve ülke ekonomisine sunulan elektrik enerjisi fiyatlarını olumsuz yönde etkilememek 
esas alınacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler  

Üretim Yetkisinin Sona Ermesi 
Madde 10 - Üretim yetkisi süresinin sonunda üretim şirketleri verilmiş olan iznin 

konusuna giren tüm tesisler ile tüm taşınmaz malları bunlar üzerindeki haklarla birlikte tam 
ve çalışır vaziyette ve her türlü borç ve yükümlülükten arındırılmış olarak, Bakanlar 
Kurulunca kamu kuruluşuna hiç bir bedel ve hak talep edilmeksizin veya yeniden aynı üretim 
şirketine yeni şartlarla verilir. 

Devir yapılacak tesisin işletmesi sırasında gerekli görülen ve Bakanlıkça onaylanarak 
gerçekleştirilen “idame ve yenileme yatırımları”nın geri ödemesi, devir esnasında henüz 
tamamlanmamış ise, tesisi devir alan kamu kuruluşu, ödenmemiş kısmı, belirlenecek bir plana 
göre geri ödemeyi taahhüt eder. 

Kamulaştırma  
Madde 11 - Üretim şirketlerinin yapacağı üretim tesislerinin onaylanmış tatbikat 

projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında, kamulaştırma bedeli şirket 
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tarafından ödenmek kaydıyla Bakanlıkça, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 
göre, kamulaştırma yapılır. 

Çok Maksatlı Hidroelektrik Santral Tesisleri 
Madde 12 - Çok maksatlı hidroelektrik santral projelerinde maksat taksimi ve yapılmış 

yatırımların geri ödemesi EK : 2' de belirtilen esaslara göre yapılır. 

Fizibilite Raporları ile Kesin Projelerin Satışı 
Madde 13 -- Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanmış olan fizibilite raporları ile 

kesin projelerin üretim şirketlerine satışı EK : 3' de belirtilen esaslara göre yapılır. 

Dayanak  
Madde 14 - Bu Yönetmelik 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. 

Ek Madde 1 - (Ek : 4/4/1996 - 96/8007 K.) 
Bu Yönetmelikte geçen "TEK" ibaresi ilgisine göre "TEAŞ ve/veya TEDAŞ" olarak 

anlaşılacaktır. 

Ek Madde 2 - (Ek : 4/4/1996 - 96/8007 K.) 
Otoprodüktör enerji üretim santralında üretilen enerjinin otoprodüktör veya 

otoprodüktör grubu ortaklarına iletim ve dağıtım kuruluşlarının hatlarının kullanılarak 
nakledilmesi halinde, iletimde nakil bedeli olarak kuş uçuşu 100 km'ye kadar olan 
mesafelerde nakledilen miktarın % 3'ü, daha sonraki her 100 km için % 1.5'u ilave ve 600 km' 
den daha uzak mesafeler için sabit değer olmak üzere % 10.5'u, dağıtımda ise mesafeye 
bakılmaksızın nakledilen enerjinin % 6.5'u oranında nakil bedeli alınır. Otoprodüktör üretim 
grubu şirketi kurarak enerjisini grubundaki ortaklarına naklettirmek isteyen şirketlerin elektrik 
enerjisini (hangi gerilim seviyesinde olursa olsun) TEAŞ, TEDAŞ ve bağlı ortaklıkları 
ve/veya görevli şirketler alır ve naklederler. 

Enerji nakli hususuna ilişkin olarak güzergah, mesafe, sayaç okuma, faturalama v.b. 
konular TEAŞ, TEDAŞ ve bağlı ortaklıkları ile görevli şirketlerin birlikte belirleyecekleri 
uygulama protokolünde yer alacaktır. Nakil bedeli otoprodüktör grubu ortağının bağlı olduğu 
bölgedeki dağıtım şirketinin uygulamakta olduğu tek terimli sanayi tarifesi esas alınarak 
hesaplanır. 

Rüzgar ve/veya güneş enerjisi ile çalışan elektrik üretim tesisi  kuracak olan 
otoprodüktör veya otoprodüktör grubu şirketlerden, kendisinin ve/veya ortaklarının elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla TEAŞ, TEDAŞ, bağlı ortaklık ve/veya dağıtım 
hatlarını kullanmaları halinde, ticari işletme tarihinden itibaren ilk beş yıl için geçerli olmak 
üzere birinci fıkrada belirtilen nakil bedellerinin % 50’si alınır. 
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Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça rüzgar/veya güneş enerjisi 
üretim tesisi kurma ve işletme izni verilen  ve/veya işletmeye geçen otoprodüktör şirketlerden 
de kendisinin ve/veya ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını söz konusu tesislerden 
karşılamak amacıyla TEAŞ, TEDAŞ, bağlı ortaklık ve/veya görevli şirketlerin iletim ve/veya 
dağıtım hatlarını kullanmaları halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
yıl süreyle geçerli olmak üzere birinci fıkrada belirtilen nakil bedellerinin % 50’si alınır.   

 Geçici Madde 1- (Ek : 29/9/2000 - 2000/1307 K.) 

Rüzgar, motorin, nafta ve LPG ile elektrik üreten otoprodüktör ve/veya otoprodüktör 
gruplarının üretim tesislerinde, otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu ihtiyacının üzerinde 
üretilen   elektrik enerjisinin satış fiyatı, 31/3/2002 tarihine kadar  uygulanmak üzere, projenin 
genel işletme giderleri ile ülkenin enerji ihtiyacı göz önüne alınmak suretiyle enerji dağıtımı 
yapan kuruluşların ülke genelinde nihai tüketiciye uyguladıkları ortalama enerji fiyatından 
fonlar  ve paylar düşüldükten sonra kalan kısmın % 100 ( yüzde yüz)' ünü geçmeyecek 
şekilde Bakanlıkça belirlenir. Şirket, ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisini santralın 
enerjisi bağlantısını yaptığı kuruluşa satar. 

 Ayrıca otoprodüktör ya da otoprodüktör gruplarının üretim tesislerinde atıl bulunan 
enerji üretim kapasitelerinin ulusal sisteme kazandırılmasına yönelik olarak teşvik edilmesi 
suretiyle,  ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu enerji darboğazının aşılabilmesini teminen, 
petrol ve diğer yakıt fiyatlarındaki değişmeler neticesinde, yakıt ve işletme giderleri maliyeti, 
yukarıda tanımlanan % 100 (yüzde yüz) katsayısına tekabül eden otoprodüktör enerji satış 
fiyatını aşması halinde, aradaki fark Bakanlıkça tespit edilir ve şirkete, enerjisini sattığı 
kuruluş tarafından ödenir. Bu uygulama 31/3/2001 tarihinde sona erer.   

 Yürürlük 
 Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 16- Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.  
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EK : 1 (a) 

HİDROELEKTRİK SANTRAL TESİSLERİ FİZİBİLİTE  
RAPORUNDA YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR 

BÖLÜM - 1. YATIRIMIN MALİYETİ VE NEV'İ 
1.1 Genel Bilgiler 
1.2 Proje Gerekçesi 

BÖLÜM- 2. PROJE SAHASININ TANITILMASI
2.1. Doğal Durum (Kesin Koordinatlar ve topoğrafya, genel jeoloji, 

deprem, iklim)  
2.2. Sosyal Durum (Nüfus, Kültür, sağlık, ulaşım; Haberleşme) 
2.3. Ekonomik Durum (Tarım, Endüstri, Turizm, Ticaret) 
2.4. Arazi mülkiyeti, araziden faydalanma durumu  
2.5. Varsa daha önce yapılmış etütler hakkında bilgi 

BÖLÜM -  3. GELİŞME PLANI   
3.1. Gelişmeyi gerektiren sebepler  
3.2. Mevcut tesisler  
3.3. Enerji talebi tahmini  
3.4. Teklif edilen tesisler  
3.5. Planın etkinliği  

BÖLÜM -  4. SU KAYNAKLARI (Hidroloji) 
4.1 Yeraltı ve yerüstü suları ve kalitesi  
4.2 Meteorolojik Durum  
4.3 Su Akım Tahminleri  
4.4 Sulama Tesisleri  
4.5 Proje Taşkın Durumu Barajlı Santrallar İçin Rezervuar İşletme 

Çalışmaları (Barajlı Santrallar için)  
4.6 Sedimantasyon Durumu 

BÖLÜM -  5.  JEOLOJİK DURUM  
5.1.  Genel Jeoloji 
5.2.  Baraj yeri ve ilgili yapıların jeolojisi (Barajlı Santrallar için)  
5.3  Rezervuar sahası Jeolojisi (Barajlı Santrallar için) 
5.4.  Malzeme Etütleri  
5.5.  Depremler  
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BÖLÜM - 6. KURULACAK TESİS 
6.1. Rezervuar işletme politikası ve Optimizasyon (Barajlı Santrallar 

için)  
6.2. Baraj Tipi ve yükseklik seçimi (Barajlı Santrallar için) 
6.3. Dolusavak ve Dipsavak (Barajlı Santrallar için)  
6.4. Kurulu Güç Optimizasyonu 
6.5. Enerji sulama yapıları 
6.6. Santral binası ve kuyruksuyu kanalı  
6.7. Türbin tipi, ünite gücü  ve adedi 
6.8. Generatör tipi ve kapasitesi  
6.9. Transformatör adedi ve tipi  
6.10. Şalt sahası 
6.11. Enerji iletimi 
6.12. Ulaşım yolu 

BÖLÜM - 7. PROJENİN GERÇEKLEŞME SÜRESİ
7.1. Kesin proje hazırlama süresi, inşaat ve işletmeye alma için 

tahmini başlangıç ve bitiş tarihi 

BÖLÜM -  8.  TESİS MALİYETİ 
8.1. Giderlerin hesaplanmasındaki esaslar  
8.2. Tesis keşif özeti 
8.3. Yıllık Giderler  
8.4. Döviz iHTİYACI 
8.5. Yatırım bedeli 

BÖLÜM -  9. EKONOMİK ANALİZ 
9.1. Faydalar (sulama, taşkın, enerji ve diğer faydalar) 
9.2. Giderler (yatırım bedeli, sabit gider, değişken gider, işletme 

bakım onarım gideri) 
9.3. Fayda/masraf analizlerİ 
9.4. Duyarlılık analizi 

BÖLÜM -  10.  ÇOK MASRAFLI PROJELER İÇİN MALİYET     TAKSİMİ  

BÖLÜM -  11.  TESİSİN YATIRIM PLANI VE EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME 
11.1. Yatırımın yıllara dağılım tablosu  
11.2. Finansman planı 
11.3. İşletme sermayesi 
11.4. İşletme dönemi giderleri 
11.5. İşletme dönemi kredi taksitleri ve faizler  
11.6. Fon akış tablosu 
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11.7. İç karlılık oranı 

BÖLÜM -  12.  ALTERNATİF ÇÖZÜMLER 

EK : 1 (a) 

AÇIKLAMALAR 

1 - Fizibilite raporu, tesisin kesin yapılabilirliğini ortaya koyan gerçek, güvenilir ve 
yeterli teknik ve ekonomik verilere dayanılarak hazırlanacaktır. 

2- Fizibilite raporunda, tesisin öngörülen program ve plana göre tamamlanması
amacıyla, projenin özellikleri dikkate alınarak bir ”Proje Danışma Kurulu”nun kurulması 
önerilebilir. Öneri Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde Kurul'un kurulmasına karar 
verilir. 

3- Hidrolik, linyit, taşkömürü, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya petrol gazı,
petrol ürünleri, Jeotermal, nükleer, güneş, rüzgar ve diğerleri gibi enerji kaynaklarına dayalı 
olarak elektrik enerjisi üretmek için yukarıda belirtilen fizibilite raporu örneğinden farklı özel 
fizibilite raporu düzenlemek isteyen başvuru sahibinin bu iş için Bakanlıktan müsaade alması 
gerekir. 

4 - Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında, Bakanlık müracaat sahibinin işlerini 
aksatmayacak şekilde çalışmaları takip edebilir. Müracaat sahibi, Bakanlık elemanlarına 
gerekli bilgileri vermek ve yardım etmekle yükümlüdür. 

5 - Fizibilite raporunda yer alacak ilave bilgiler; 
- Elektrik enerjisi üretiminde yararlanılacak enerji kaynağının nereden temin

edileceğini gösteren yasal belgelerin birer örneği, Termik santrallarda hammadde
bedeli aynı karakterdeki Türkiye Elektrik Kurumu İşletmelerindeki bedelden fazla
olamaz.

- Firmanın mali yeteneği, iç para, dış para, öz kaynak, öz kaynak artırım planı, kredi
vermeyi uygun görecek banka niyet mektupları v.b. ve bunları tevsik eden
belgelerin birer örneği.

EK : 1 (b)  

TERMİK SANTRAL TESİSLERİ FİZİBİLİTE  RAPORUNDA 
 YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR 

BÖLÜM -  1. YATIRIM MAHİYETİ VE NEV'İ  
1.1. Genel Bilgiler  
1.2. Proje Gerekçesi  
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BÖLÜM -  2. PROJE SAHASININ TANITILMASI  
2.1. Doğal Durumu (Topoğrafya, Koordinatlar, Genel Jeoloji, 

Deprem ve iklim durumu)   
2.2. Sosyal Durumu (Nüfus, Kültür, Sağlık, Ulaşım, Haberleşme) 
2.3. Ekonomik Durum (Tarım, Endüstri, Turizm, Ticaret) 
2.4. Varsa daha önce yapılmış etütler hakkında bilgi  

BÖLÜM -  3. GELİŞME PLANI 
3.1. Gelişmeyi gerektiren sebepler  
3.2. Mevcut tesisler  
3.3. Enerji talebi tahmini  
3.4. Teklif edilen tesisler  
3.5. Planın etkinliği  

BÖLÜM -  4. HAMMADDE KAYNAĞI  
4.1. Hammadde kaynağı Rezerv Bilgileri  
4.1.1 Kömür yatağı karakteristikleri 
4.1.2 Maden İşletme Sistemi Mukayesesi Seçimi ve Makina- 

Teçhizat Seçimi 
4.1.3 Maden İşletmesi için Yatırımlar, yıllara göre dağılımı 
4.1.4 Finansman Planı 
4.1.5 İşletme Sermayesi 
4.1.6 İşletme Dönemi Giderleri 
4.1.7 İşletme Dönemi Kredi Taksitleri ve Faizleri  
4.1.8 Fon Akış Tablosu 
4.1.9 Mali Rantabilite  
4.1.10  iç Karlılık Oranı 
4.2. Hammadde İşletme Bilgileri  
4.3. Hammadde Kullanma Bilgileri  
4.4. Hammadde Tedarik Bilgileri  
4.5. Soğutma suyu hakkında bilgiler 

BÖLÜM - 5. TESİSİN KURULACAĞI YER HAKKINDA BİLGİLER
5.1. Jeolojik yapı 
5.2. Temel Etütleri (Zemin mekaniği)  
5.3. Deprem Durumu 
5.4. Ulaşım Yolu 

BÖLÜM -  6. KURULACAK TESİS  
6.1. Kapasite seçimi  
6.2. Optimum kurulu güç, ünite sayısı ve kapasitesi  
6.3. Türbin tipi, ünite gücü  
6.4. Generatör tipi, kapasitesi  
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6.5. Transformatör adedi, tipi  
6.6. Santral binası ve yardımcı tesisleri (yeri, tipi, hacmi)  
6.7. Şalt sahası ve sisteme irtibatı  
6.8. İnşaat Problemleri  
6.9. Yıllık Enerji üretimi  
6.10. Bakanlıkça istendiği takdirde frekans tutma ve senkron 

kompansatör çalışma özelliği  
6.11. Stok sahası tesisleri  
6.12. Stok kontrol ve stoklama programı  
6.13. Kül atma ve kül stok tesisleri  
6.14. Soğutma suyu tesislerinin tipi  
6.15. Artıkların Değerlendirilme olasılığı  
6.16. Birleşik ısı-elektrik santral alternatifi  
6.17. Çevre sorunları çözümü  
6.18. İşletme politikası 

BÖLÜM -  7. PROJENİN GERÇEKLEŞME SÜRESİ
7.1. Kesin proje hazırlama süresi, inşaat ve işletmeye alma için 

Başlangıç ve Bitiş tarihleri 

BÖLÜM -  8.  TESİS MALİYETİ 
8.1. Giderlerin hesaplanmasındaki esaslar  
8.2. Tesis Keşif özeti 
8.3. Yıllık giderler  
8.4.  Döviz ihtiyacı  
8.5. Yatırım Bedeli 

BÖLÜM - 9.  ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ  

BÖLÜM -  10.  DUYARLILIK ANALİZİ 

BÖLÜM-  11.  TESİS YATIRIM PLANI VE EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME  
11.1.  Yatırım yıllara dağılımı tablosu 
11.2. Yatırım dönemi faizleri  
11.3. Finansman planı 
11.4. İşletme sermayesi 
11.5. İşletme dönemi giderleri 
11.6. İşletme dönemi kredi taksitleri ve faaliyetleri  
11.7. Fon akış tablosu 
11.8. Mali rantabilite (Fayda/masraf oranı Döviz maliyeti)  
11.9. İç Karlılık oranı 

BÖLÜM -  12. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER 
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EK : 1 (b) 

AÇIKLAMALAR 

1 - Fizibilite raporu. tesisin kesin yapılabilirliğini ortaya koyan gerçek güvenilir ve 
yeterli teknik ve ekonomik verilere dayanılarak hazırlanacaktır. 

2 - Fizibilite raporunda, tesisin öngörülen program ve plana göre tamamlanması 
amacıyla, projenin özellikleri dikkate alınarak bir “Proje Danışma Kurulu”nun kurulması 
önerilebilir. Öneri Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde Kurul'un kurulmasına karar 
verilir. 

3 - Hidrolik, linyit, taşkömürü, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya petrol gazı, 
petrol ürünleri, jeotermal, nükleer, güneş, rüzgar ve diğerleri gibi enerji kaynaklarına dayalı 
olarak elektrik enerjisi üretmek için yukarıda belirtilen fizibilite raporu örneğinden farklı bir 
fizibilite raporu düzenlemek isteyen başvuru sahibinin bu iş için Bakanlık' tan müsaade alması 
gerekir. 

4 - Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında, Bakanlık müracaat sahibinin işlerini 
aksatmayacak şekilde çalışmaları takip edebilir. Müracaat sahibi, Bakanlık elemanlarına 
gerekli bilgileri vermek ve yardım etmekle yükümlüdür. 

5 - Fizibilite raporunda yer alacak ilave bilgiler; 

- Elektrik enerjisi üretiminde yararlanılacak enerji kaynağının nereden temin
edileceğini gösteren yasal belgelerin birer örneği, Termik santrallarda hammadde
bedeli aynı karakterdeki Türkiye Elektrik Kurumu İşletmelerindeki bedelden fazla
olamaz.

- Firmanın mali yeteneği. iç para, dış para, öz kaynak, öz kaynak artırım planı, kredi
vermeyi uygun görecek Banka niyet mektupları v.b. ve bunları tevsik eden
belgelerin birer örneği.

EK : 1 (c)  

JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLARI FİZİBİLİTE RAPORUNDA YER 
ALACAK ANA BAŞLIKLAR 

BÖLÜM -  1. YATIRIM MALİYETİ VE NEV'İ 
1.1. Genel Bilgiler  
1.2. Proje Gerekçesi 
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BÖLÜM -  2. PROJE SAHASININ TANITILMASI 
2.1. Doğal Durum (Topografya. Koordinatlar, Genel Jeoloji, 

Deprem ve İklim durumu) 
2.2. Sosyal Durum (Nüfus, Kültür, Sağlık, Ulaşım, Haberleşme)  
2.3. Varsa daha önce yapılmış etütler hakkında bilgi 
2.4. Ekonomik Durum (Tarım, Endüstri, Turizm, Ticaret) 

BÖLÜM - 3.  GELİŞME PLANI 
3.1. Gelişmeyi Gerektiren Sebepler , 
3.2. Mevcut Tesisler 
3.3. Enerji Talebi Tahmini  
3.4. Teklif edilen Tesisler  
3.5. Planın etkinliği 

BÖLÜM -  4. JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ
4.1. Enerji üretimi işin elverişli kuyuların özellikleri  
4.1.1 Kuyu Dibi Sıcaklığı  
4.1.2 Kuyu Dibi Basıncı  
4.1.3 Kuyu Derinliği  
4.1.4 Kuyu Başı Basıncı  
4.1.5 Toplam istihsal 
4.1.6 Seperatör Basıncı 
4.1.7 Separatör Basıncında Akışkan İçerisindeki Buhar yüzdesi 
4.1.8 Su İstihsali 
4.1.9 Buhar içerisindeki CO2 miktarı  
4.1.10  CO2 İstihsali 
4.2. Sondajlardan çıkan su - Buhar karışımının Bileşenleri  
4.3. Sondajlardan çıkan Buhar Akışkanının Bileşenleri  

BÖLÜM - 5. TESİSİN KURULACAĞI YER HAKKINDA BİLGİLER 
5.1. Saha Hakkında Genel Bilgiler  
5.2.  Sahanın Jeolojisi 
5.3. Sondaj ve Test Faaliyetleri ve Sonuçları  
5.4. İşletme Problemleri (Kabuklaşma, Bor, vs.)  
5.5. Temel Etütler (Zemin Mekaniği) 
5.6. Deprem Durumu 
5.7. Arazinin Topografik Özellikleri  
5.8. Ulaşım Yolu 
5.9. Saha potansiyelini Kısıtlayan Faktörler  
5.10. Saha Potansiyelini Artırma İmkanları 
5.11. Tesisin etkisi (Artık suların bitkilere ve çevreye olan zararlı 

etkileri) 
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BÖLÜM- 6. KURULACAK TESİS

6.1. Genel Tanıtım, Amaç ve Kapasite Seçimi  
6.2. Buhar üretimi Kapasitesi 
6.3. Buhar Kondansasyon sistemi  
6.4. Yıllık Enerji Üretimi 
6.5. Birleşik Isı -Elektrik santral alternatifi  
6.6. İşletme Politikaları 
6.7. İnşaat Problemleri 
6.8. TESİSİN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ OLMASI 

HALİNDE 
6.8.1  Buharın santrala nakli 
6.8.2 Optimum Kurulu Güç, Ünite Sayısı ve Kapasitesi 
6.8.3 Türbin ve Alternatör Özellikleri 
6.8.4 Santral binası ve yardımcı tesisler (yeri, tipi) 

BÖLÜM -  7. PROJENİN GERÇEKLEŞME SÜRESİ
7.1. Kesin Proje Hazırlama Süresi, İnşaat ve işletmeye Alma için 

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 

BÖLÜM -  8.1. Giderlerin hesaplanmasındaki esaslar  
8.2. Tesis Keşif Özeti  
8.3. Yıllık Giderler  
8.4. Döviz ihtiyacı  
8.5. Yatırım Bedeli 

BÖLÜM- 9. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ

BÖLÜM-  10. DUYARLILIK ANALİZİ

BÖLÜM-  11. TESİS YATIRIM PLANI VE EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME
11.1. Yatırımın Yıllara Dağılımı Tablosu 
11.2. Yatırım dönemi faizleri  
11.3. Finansman planı 
11.4. İşletme Sermayesi  
11.5. İşletme Dönemi Giderleri 
11.6. İşletme dönemi kredi taksitleri ve faizleri  
11.7. Fon Akış Tablosu 
11.8. Mali Rantabilite (Fayda/masraf oranı, Döviz Maliyeti)  
11.9. İç Karlılık Oranı 

BÖLÜM -  12.  ALTERNATİF ÇÖZÜMLER 
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EK :1 (c)  

A Ç I K L A M A L A R 

1 - Fizibilite raporu, tesisin kesin yapılabilirliğini ortaya koyan gerçek, güvenilir ve 
yeterli teknik ve ekonomik verilere dayanılarak hazırlanacaktır. 

2 - Fizibilite raporunda. tesisin öngörülen program ve plana göre tamamlanması 
amacıyla, projenin özellikleri dikkate alınarak bir “Proje Danışma Kurulu” nun kurulması 
önerilebilir. Öneri Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde Kurul'un kurulmasına karar 
verilir. 

3 - Hidrolik, linyit, taşkömürü, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya petrol gazı, 
petrol ürünleri, jeotermal, nükleer, güneş, rüzgar ve diğerleri gibi enerji kaynaklarına dayalı 
olarak elektrik enerjisi üretmek için yukarıda belirtilen fizibilite raporu örneğinden farklı özel 
fizibilite raporu düzenlemek isteyen başvuru sahibinin bu iş için Bakanlıktan müsaade alması 
gerekir. 

4 - Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında, Bakanlık müracaat sahibinin işlerini 
aksatmayacak şekilde çalışmaları takip edebilir. Müracaat sahibi, Bakanlık elemanlarına 
gerekli bilgileri vermek ve yardım etmekle yükümlüdür. 

5 – Fizibilite raporunda yer alacak ilave bilgiler : 

- Elektrik enerjisi üretiminde yararlanılacak enerji kaynağının nereden temin
edileceğini gösteren yasal belgelerin birer örneği, Termik santrallarda hammadde
bedeli aynı karakterdeki Türkiye Elektrik Kurumu İşletmelerindeki bedelden fazla
olamaz.

-  Firmanın mali yeteneği, iç para, dış para, öz kaynak, öz kaynak artırım planı,
kredi vermeyi uygun görecek Banka niyet mektupları v.b. ve bunları tevsik eden
belgelerin birer örneği.

EK : 1 (d) 

RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALLARI FİZİBİLİTE 
RAPORUNDA YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR 

BÖLÜM -  1. YATIRIM MALİYETİ VE NEV'İ 
1.1. Genel Bilgiler 
1.2. Proje Gerekçesi 

BÖLÜM- 2. PROJE SAFHASININ TANITILMASI
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2.1. Doğal Durumu (Topografya Koordinatlar genel jeoloji Deprem 
ve iklim durumu), 

2.2. Sosyal Durumu (Nüfus. Kültür. Sağlık, Ulaşım, Haberleşme) 
2.3. Varsa daha önce yapılmış etütler hakkında bilgi 
2.4. Ekonomik Durum (Tarım, Endüstri, Turizm, Ticaret)  

BÖLÜM- 3. GELİŞME PLANI
3.1. Gelişmeyi gerektiren sebepler  
3.2. Mevcut tesisler 
3.3. Enerji talebi tahmini  
3.4. Teklif edilen tesisler 
3.5. Planın etkinliği 

BÖLÜM -  4. RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ
4.1. Rüzgar hızı ve yönü ölçümleri 
4.2. Rüzgar Enerjisi kullanma bilgileri  
4.3. Rüzgar hızı profilleri 

BÖLÜM- 5. TESİSİN KURULACAĞI YER HAKKINDA BİLGİLER
5.1. Meteorolojik özellikler (Rüzgar, Nisbi nem çevre sıcaklığı 

bulutluluk, yağışı  vs.) 
5.2. Jeolojik yapı 
5.3. Temel Etütleri (Zemin mekaniği)  
5.4. Deprem durumu 
5.5. Ulaşım yolu 
5.6. Arazinin topografik özellikleri 
5.7. Proje yerinde rüzgar rejimini etkileyen faktörler.  
5.8. Tesisin çevresine etkisi (ses, yansıtma vs.)  

BÖLÜM-  6. KURULACAK TESİS
6.1. Kapasite seçimi 
6.2. Optimum kurulu güç, ünite sayısı ve kapasitesi 
6.3. Türbin tipi, özellikleri (cut-in, cut-out, verimi, hız kontrol. vs.) 
6.4. Generatör tipi özellikleri 
6.5. Kule yüksekliği ve tipi  
6.6. Kule ve türbin frekansı  
6.7. Güç aktarma organları  
6.8. Dışlı kutunun özellikleri  
6.9. Depolama üniteleri 

BÖLÜM-  7. PROJENİN GERÇEKLEŞME SÜRESİ
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7.1. Kesin Proje hazırlama süresi, inşaat ve işletmeye alma için 
Başlangıç ve Bitiş tarihleri 

BÖLÜM- 8. TESİS MALİYETİ
8.1. Giderlerin hesaplanmasındaki esasları  
8.2. Tesis Keşif Özeti 
8.3. Yıllık giderler  
8.4. Döviz ihtiyacı  
8.5. Yatırım bedeli 

BÖLÜM- 9. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ

BÖLÜM- 10. DUYARLILIK ANALİZİ

BÖLÜM-  11. TESİS YATIRIM PLANI VE EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME
11.1. Yatırımın yıllara dağılım tablosu 
11.2. Yatırım dönemi faizleri  
11.3. Finansman planı 
11.4. İşletme sermayesi 
11.5. İşletme dönemi giderleri 
11.6. İşletme Dönemi kredi taksitleri ve faizleri  
11.7. Fon akış tablosu 
11.8. Mali Rantabilite (Fayda/masraf oranı, Döviz Maliyeti)  
11.9. İç Karlılık oranı 

BÖLÜM-  12. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

EK : 1 (d) 

AÇIKLAMALAR 

1 - Fizibilite raporu, tesisin kesin yapılabilirliğini ortaya koyan gerçek, güvenilir ve 
yeterli teknik ve ekonomik verilere dayanılarak hazırlanacaktır. 

2 - Fizibilite raporunda, tesisin öngörülen program ve plana göre tamamlanması 
amacıyla, projenin özellikleri dikkate alınarak bir “Proje Danışma Kurulu” nun kurulması 
önerilebilir. Öneri Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde Kurul'un kurulmasına karar 
verilir. 

3 - Hidrolik, linyit, taşkömürü, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya petrol gazı, 
petrol ürünleri, jeotermal, nükleer, güneş, rüzgar ve diğerleri gibi enerji kaynaklarına dayalı 
olarak elektrik enerjisi üretmek için yukarıda belirtilen fizibilite raporu örneğinden farklı özel 
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fizibilite raporu düzenlemek isteyen başvuru sahibinin bu iş için Bakanlık' tan müsaade alması 
gerekir. 

4 - Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında, Bakanlık müracaat sahibinin işlerini 
aksatmayacak şekilde çalışmaları takip edebilir. Müracaat sahibi, Bakanlık elemanlarına 
gerekli bilgileri vermek ve yardım etmekle yükümlüdür. 

5 – Fizibilite raporunda yer alacak ilave bilgiler : 
- Elektrik enerjisi üretiminde yararlanılacak enerji kaynağının nereden temin

edileceğini gösteren yasal belgelerin birer örneği, termik santrallarda hammadde
bedeli aynı karakterdeki Türkiye Elektrik Kurumu İşletmelerindeki bedelden fazla
olamaz.

- Firmanın mali yeteneği, iç para, dış para, öz kaynak, öz kaynak artırım planı, kredi
vermeyi uygun görecek Banka niyet mektupları v.b. ve bunları tevsik eden
belgelerin birer örneği.

EK : 1 (e) 

GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALLARI FİZİBİLİTE  
RAPORUNDA YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR 

BÖLÜM- 1. YATIRIM MAHİYETİ VE NEV'İ
1.1. Genel Bilgiler  
1.2. Proje Gerekçesi 

BÖLÜM-  2. PROJE SAHASININ TANITILMASI
2.1. Doğal Durumu (Topografya, Koordinatlar, genel jeoloji, 

Deprem ve iklim durumu) 
2.2. Sosyal Durumu (Nüfus, Kültür, Sağlık, Ulaşım, Haberleşme) 
2.3. Ekonomik Durum (Tarım, Endüstri, Turizm, Ticaret) 
2.4. Varsa daha önce yapılmış Etütler hakkında bilgi 

BÖLÜM-  3. GELİŞME PLANI
3.1. Gelişmeyi gerektiren sebepler  
3.2. Mevcut tesisler  
3.3. Enerji talebi tahmini  
3.4. Teklif edilen tesisler  
3.5. Planın etkinliği  

BÖLÜM- 4. GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ
4.1. Güneş Radyasyon değerleri  
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4.2. Güneşlenme süreleri  
4.3. Güneş Enerjisi kullanma bilgileri 

BÖLÜM- 5. TESİSİN KURULACAĞI YER HAKKINDA BİLGİLER

5.1. Metereoloji özellikler (Rüzgar, Nisbi nem çevre sıcaklığı 
Bulutluluk, yağış vs.) 

5.2. Jeolojik yapı  
5.3. Temel Etütleri (Zemin mekaniği)  
5.4. Deprem durumu  
5.5. Ulaşım yolu  

 BÖLÜM- 6. KURULACAK TESİS
6.1. Genel 
6.1.1. Kapasite seçimi  
6.1.2. Optimum kurulu güç, ünite sayısı ve kapasitesi  
6.1.3. Transformatör adedi tipi  
6.1.4. Şalt sahası ve sisteme irtibat   
6.1.5. Yıllık Enerji üretimi   
6.1.6. Birleşik ısı-elektrik santral alternatifi  
6.1.7. İşletme politikaları   
6.1.8. İnşaat problemleri  
6.1.9. Santral binası ve yardımcı tesisler (yeri, tipi) 
6.2. TESİSİN TERMODİNAMİK DÖNÜŞÜM SİSTEMİ OLMASI 

HALİNDE  
6.2.1 Generatör tipi ve kapasitesi  
6.2.2 Türbin tipi, ünite gücü  
6.2.3 Sistemde kullanılan akışkanın özellikleri  
6.2.4 Sistem soğutma suyu tesislerin tipi  
6.2.5 Güneşi izleyen otomatik kontrol sistemleri  
6.2.6 Heliostatların yapısı ve güneşi izleme özellikleri 
6.2.7 Kule Tipi  
6.2.8 Güneş Enerjisini heliostatta yansıtma ve yoğunlaştırma oranları 
6.2.9 Merkezi alıcıda ısıya çevrim verimi  
6.3. TESİSİN GÜNEŞ PİLİ SİSTEMİ OLMASI HALİNDE  
6.3.1. Depolama sistemleri 
6.3.2. Panel verimleri  
6.3.3. Güneş pilinin yapısı 

      6.4. TESİSİN GÜNEŞ HAVUZU SİSTEMI OLMASI HALİNDE 
      6.4.1 Güneş havuzu özelliği (alan, derinlik, su kalitesi,
zemin sıcaklık değişimi, tuz yoğunluğu vs.)
     6.4.2. Isı elektrik çevirimi türü ve oranı) 

BÖLÜM- 7. PROJENİN GERÇEKLEŞME SÜRESİ



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    70

7.1. Kesin Proje hazırlama süresi, İnşaat ve İşletmeye alma için 
Başlangıç ve bitiş tarihleri   

BÖLÜM- 8. TESİS MALİYETİ
8.1. Giderlerin hesaplanmasındaki esasları 
8.2. Tesis Keşif özeti  
8.3. Yıllık giderler  
8.4. Döviz ihtiyacı  
8.5. Yatırım Bedeli 

BÖLÜM- 9. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ

BÖLÜM- 10. DUYARLILIK ANALİZİ

BÖLÜM- 11. TESİS YATIRIM PLANI VE EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME
11.1. Yatırımın yıllara dağılım tablosu  
11.2. Yatırım dönemi faizleri  
11.3. Finansman planı  
11.4. İşletme sermayesi  
11.5. İşletme dönemi giderleri  
11.6. İşletme Dönemi kredi taksitleri ve faizleri  
11.7. Fon akış tablosu  
11.8. Mali Rantabilite (fayda/masraf oranı, Döviz Maliyeti)  
11.9. İç Karlılık oranı 

BÖLÜM- 12. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

EK : 1(e) 
AÇIKLAMALAR 

1 - Fizibilite raporu, tesisin kesin yapılabilirliğini ortaya koyan gerçek, güvenilir ve 
yeterli teknik ve ekonomik verilere dayanılarak hazırlanacaktır. 

2 - Fizibilite raporunda, tesisin öngörülen program ve plana göre tamamlanması 
amacıyla, projenin özellikleri dikkate alınarak bir “Proje Danışma Kurulu” nun kurulması 
önerilebilir. Öneri Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde Kurul'un kurulmasına karar 
verilir. 

3 - Hidrolik, linyit, taşkömürü, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya petrol gazı, 
petrol ürünleri, jeotermal, nükleer, güneş, rüzgar ve diğerleri gibi enerji kaynaklarına dayalı 



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    71

olarak elektrik enerjisi üretmek için yukarıda belirtilen fizibilite raporu örneğinden farklı özel 
fizibilite raporu düzenlemek isteyen başvuru sahibinin bu iş için Bakanlıktan müsaade alması 
gerekir. 

4 - Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında, Bakanlık müracaat sahibinin işlerini 
aksatmayacak şekilde çalışmaları takip edebilir. Müracaat sahibi, Bakanlık elemanlarına 
gerekli bilgileri vermek ve yardım etmekle yükümlüdür. 

5 – Fizibilite raporunda yer alacak ilave bilgiler : 
- Elektrik enerjisi üretiminde yararlanılacak enerji kaynağının nereden temin

edileceğini gösteren yasal belgelerin birer örneği, termik santrallarda hammadde
bedeli aynı karakterdeki Türkiye Elektrik Kurumu İşletmelerindeki bedelden fazla
olamaz.

- Firmanın mali yeteneği, iç para, dış para, öz kaynak, öz kaynak artırım planı, kredi
vermeyi uygun görecek Banka niyet mektupları v.b. ve bunları tevsik eden
belgelerin birer örneği.

EK: 2  

ÇOK MAKSATLI HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE MAKSAT 
TAKSİMİ VE YAPILMIŞ YATIRIMLARIN GERİ ÖDENMESİ ESASLARI 

Elektrik enerjisi üretimi söz konusu olan çok maksatlı projelerde her maksada ait gider 
bölüştürmesinde uygulanacak metot, hesap metotlarında kullanılacak verilerin her proje için 
tam ve doğru olarak sağlanamaması veya her projenin karakterine göre kullanılan metotların 
farklı sonuçlar vermesi de dikkate alınarak, çok maksatlı projelerin karakterine ve veri 
durumuna göre DSİ tarafından tesbit edilir. 

Bu tesbit, fizibilite çalışmaları sırasında ve 6. maddede belirtilen metotlardan birisi 
seçilerek yapılır ve fizibilite raporu bu esasları kapsar. 

Madde 1 - Şirket fizibilite raporunu, gider bölüştürmesi için tesbit edilen metodu 
kullanarak hazırlar. 

Ancak, gider bölüştürmesi işlemlerinin tamamlanmasından sonra, Şirketin teklifi 
üzerine, Bakanlık ve ilgili kurumlar ve Şirketin temsilcilerinden kurulu bir komisyon; gider 
bölüştürmesi işlemlerini tetkik eder ve üzerinde ilgililerin mutabakatını sağlar. Fizibilite 
raporu bu mutabakata uygun olarak sonuçlandırılır. 

Madde 2 - Yapım tamamlandıktan sonra Madde 1'de öngörülen usule göre Bakanlıkça 
teşekkül ettirilen bir komisyon gider bölüştürmesi işlemlerini kesin giderlere ve Madde 
15'deki esaslara göre düzeltir. Bu işlemde yeniden yüzdeler aranmaz, ortak gider daha önce 
bulunan yüzdeler oranında bölüştürülür. 
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Ancak, fizibilite raporunun hazırlanmasından tesisin kurularak işletmeye geçtiği tarihe 
kadar geçen süre içerisinde maksat yüzdelerini etkileyebilecek önemli değişiklikler olması 
halinde ilgili Kurum ve Şirket gider bölüştürmesi işlemlerinin yapılmasını Bakanlıktan 
isteyebilirler. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, gider bölüştürmesi işlemleri yeni verilere ve 
kesin giderlere göre yapılarak maksat yüzdeleri yeniden bulunur. Ortak gider bu yeni 
yüzdelere göre maksatlara bölüştürülür. 

Madde 3 - Gider bölüştürmesi hesabında her maksat için aynı faiz yüzdesi uygulanır 
ve bu faiz yüzdesi Bakanlıkça tesbit edilir. 

Madde 4 -  Çok maksatlı projelerin fizibilite safhasında ilgili Kurumlar ve Şirket 
gider bölüştürmesi konusunda sürekli işbirliği yaparak veri alışverişini ve varılacak sonuçların 
dayandığı ana kriterler hakkında görüş birliğini sağlarlar. 

Madde 5 - Elektrik enerjisi üretimi de söz konusu olan çok maksatlı projelerde her bir 
maksada düşen maliyet bedelleri aşağıdaki metotların birisi uygulanarak bulunur. 

Veri durumu uygun olduğu takdirde, bir evvelki metot bir sonrakine tercih edilir. 

1. Ayrılabilir Giderler - Artakalan Faydalar Metodu
2. Özel Giderler - Artakalan Faydalar Metodu
3. Tek maksatlı Alternatif Projeler Giderleri Metodu

Madde 6 - Ayrılabilir Giderler - Artakalan Faydalar Metodu aşağıda belirtilen şekilde 
uygulanır. 

a) Her maksadın faydası ayrı ayrı hesaplanır.
b) Her maksadın faydasına eşit faydaları olan tek maksatlı alternatif projelerin

giderleri hesaplanır.
c) Her maksat için fayda ve alternatif gider değerinden küçük olanı alınarak

“savunulabilir gider” bulunur.
d) Her maksadın “ayrılabilir gideri” ayrıca hesaplanır.
e) Her maksadın savunulabilir giderinden ayrılabilir gideri çıkarılarak o maksadın

“artakalan faydaları” veya “artakalan savunulabilir gideri” ve % oranları bulunur.
f) Çok maksatlı projenin toplam giderinden ayrılabilir giderlerin toplamı düşülerek

“ortak gider” bulunur ve bu ortak gider (e) fıkrasındaki % oranları yardımı ile
maksatlar arasında dağıtılır.

g) Ortak giderden her bir maksada dağıtılan giderler, ayrılabilir giderlerle toplanarak
her bir maksat için aranan gider bulunur.

Madde 7- Özel giderler - Artakalan faydalar metodu aşağıda belirtilen şekilde 
uygulanır. 
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Bu metot Ayrılabilir Giderler - Artakalan Faydalar metodunun daha basitleştirilmiş bir 
şeklidir. Değişen husus “Ayrılabilir Giderler” yerine sadece bir tek maksada hizmet eden 
yapım giderlerinin yani “Özel Giderler” in kullanılmasıdır. 

a) Her maksadın faydası ayrı ayrı hesaplanır.
b) Her maksadın faydasına eşit faydaları olan tek maksatlı alternatif projelerin

giderleri hesaplanır.
c) Her maksat için fayda ve alternatif gider değerinden küçük olanı alınarak

“Savunulabilir Gider” bulunur.
d) Her maksadın “Özel Giderleri” hesaplanır.
e) Her maksadın savunulabilir giderinden özel gideri çıkarılarak o maksadın

“artakalan faydaları” veya “artakalan savunulabilir gideri” ve % oranları bulunur.
f) Çok maksatlı projenin toplam giderinden özel giderlerin toplamı düşülerek “ortak

gider” bulunur ve bu ortak gider, (e) fıkrasındaki % oranları yardımı ile maksatlar
arasında dağıtılır.

g) Ortak giderden her bir maksada dağıtılan giderler özel giderlerle toplanarak her bir
maksat için aranan gider bulunur.

Ayrılabilir giderlerin hesaplanmalarının güç olduğu hallerde, bu metot kullanılır. Her 
bir maksat için fayda ve masraf hesaplamalarındaki yaklaşımlar birbirlerine eşit veya yakın 
olmalıdır. 

Madde 8 - Tek Maksatlı Alternatif Projeler Giderleri metodu aşağıda belirtilen şekilde 
uygulanır. 

Bu metotta ortak giderlerin bölüştürülmesi tek maksatlı alternatif projeler giderlerin 
oranlarına göre yapılır. Diğer metotlarda maksatların faydalarının benzer yaklaşımlarla 
hesaplanmaması halinde kullanılır. 

a) Çok maksatlı projede her maksat için “özel giderler” hesaplanır.
b) Projenin toplam giderinden özel giderler düşülerek “ortak giderler” bulunur.
c) Aynı faydayı sağlayacak tek maksatlı alternatif projelerin giderleri hesaplanır; bu

giderlerin toplamlarına göre % oranları bulunur.
d) Ortak maliyet bu oranlarına göre maksatlara bölüştürülür.
e) Ortak giderden her bir maksada dağıtılan giderler özel giderlerle toplanarak her bir

maksat için aranan gider bulunur.

Madde 9 - Faydaların hesabı : 

a) Enerji Faydası : Çok maksatlı projelerde enerji faydaları aynı faydayı, aynı hizmeti
sağlayabilen en düşük giderli tek maksatlı aynı yer veya başka yerde tasarlanan
projenin gideri olarak alınır.
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b) Sulama Faydası : Çok maksatlı proje ile projeden önce ve projeden sonra projenin
ekonomik ömrü boyunca meydana gelecek net gelir artışları olarak ele alınır.

c) Taşkın Koruma Faydası : Çok maksatlı projelerin ekonomik ömrü boyunca
zararların azaltılması suretiyle elde olunan toplam değerlerdir.

d)  İçme ve Kullanma Suyu Faydası : Enerji faydaları için kullanılacak ölçünün
aynıdır.

Madde 10 - Enerji, sulama, taşkın koruma, içme ve kullanma suyu faydalarında ve 
masraflarında ekonomik ömür boyunca ( 50 yıl ) gelir-gider akımları aynı ve belli bir faiz 
nispeti ile başlangıç yılında biriktirilecek ve bugünkü değer metodu kullanılacaktır. 

Madde 11- Giderler, yatırım harcamalarını, inşaat süresince faizi, işletme bakım ve 
yenileme masraflarını v.b. kapsar. 

Madde 12 - Önceden inşa edilmiş çok maksatlı depolama ve iletim tesislerinin ortak 
giderlerinden enerji maksadına isabet eden miktarı, inşa edildikleri yıldaki kesin maliyet 
bedelinin DSİ inşaat maliyetleri gelir endeksi ile çarpılarak katılma payının hesaplanacağı yıl 
değerine getirilmesi suretiyle bulunacak bedel üzerinden hesaplanır. 

Bu tesislerin maliyet bölüştürülmesinde, tesisin halka hizmet verdiği maksatların geri 
ödetilmesi için hesaplanmış olan yüzdeler kullanılır. 

Madde 13 - Çok maksatlı tesislerin ortak yatırım maliyeti için bulunacak maliyet 
taksimi oranları, bu tesislerin, yıllık işletme, bakım ve yenileme giderleri için de geçerli 
olacaktır. 

Madde 14 - Çok maksatlı tesislerin ortak giderlerinden enerji maksadına isabet eden 
miktar, hidroelektrik tesisin işletmeye başlamasından sonra, 10 yılı aşmamak ve Şirket 
tarafından uygun görülecek süre içerisinde, fizibilite raporunda belirtilecek ödeme planına 
göre, devlet borçlarının ödenmesinde uygulanacak faiz haddi üzerinden, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Hazineye ödeyecektir. 

EK : 3  

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA HAZIRLANMIŞ BULUNAN 
FİZİBİLİTE RAPORU VE KESİN PROJELERİN SATIŞ ESASLARI 

Kamu kuruluşları tarafından hazırlanmış yapılabilirlik raporları ve kesin projelerin 
şirketlerce uygulamaya geçilmek üzere kullanılmak istenmesi ve mezkur rapor, proje ve 
dokümanların şirketlere verilmesi halinde, bunlar için kamu kuruluşlarınca şirketten istenecek 
bedeller aşağıdaki şekilde hesaplanacak ve tahsil edilecektir : 
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a) Tesisin bedeli (% 15 bilinmeyen masraflar dahil inşaat maliyeti) 20 milyar TL' na
kadar olanlar için, sadece yapılabilirlik raporunun verilmesi halinde şirketten
istenecek bedel, tesis bedelinin %1’i, yapılabilirlik kesin projenin verilmesi
halinde ise % 1.5 dur. (Sadece kesin projenin verilmesi halinde de bu oran, gene %
1.5 dur. )

b) Tesis bedeli, 20 milyarın üzerinde olanlar için şirketten istenecek bedel; 20
milyara kadar kısmına sadece yapılabilirlik raporu için % 1 ve (yapılabilirlik-kesin
proje) için % 1.5 oranlarına göre bulunacak değerlere, tesis bedelinin 20 milyardan
farkına, yapılabilirlik raporu için % 0.3, (yapılabilirlik-kesin proje) hali için % 0.5
oranına göre bulunacak değerleri ekleyerek bulunacaktır.

c) Şirketten istenecek bedel defaten ödenmediği takdirde bedelin % 25'i,
yapılabilirlik raporu veya kesin proje dokümanlarının, şirkete tesliminde, peşin
olarak, kalan % 75'i ise 5 yılda eşit taksitle kanuni ticari faizi ile birlikte şirketçe
kamu kuruluşlarına ödenir.

d) Yukarıda bildirilen 20 milyar tesis bedeli sınırı, her yıl, enflasyon durumu
gözönüne alınarak, bir katsayı ile çarpılarak artırılır.

e) Mezkur rapor, proje ve dokümanların tesliminden önce, yukarıda esasları bildirilen
bedel ve ödeme şekilleri ile varsa diğer hususları da tesbit eden bir sözleşme veya
protokol, ilgili Kamu Kuruluşu ile şirket arasında düzenlenir, yürürlüğe konur.
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TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN  GÖREVLENDİRİLECEKLERİ  
BÖLGELERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :16/8/1985  No  : 85/9800 
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 4/12/1984  No  : 3096  
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 4/9/1985 Sayısı : 18858  

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve 
yabancı sermaye şirketlerinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile 
görevlendirilecekleri görev bölgelerini belirlemektedir. 

Görev Bölgeleri 

Madde 2 - (Değişik : 14/9/2000 – 2000/1404 K.) 

a) 3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan tarife sistemine geçilebilmesi,
bölgesel ulaşım ve teknik zorunluluklar ile enerji tüketimleri dikkate alınarak görev bölgeleri 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1 inci Görev Bölgesi  Adana-Mersin-Hatay-Osmaniye illerinin tamamı ile 
Kahramanmaraş ilinin Merkez İlçesi merkez Bucağına bağlı 
Küçüksır ve Yeşildere Köyleri ile Merkez ilçe Yeniköy 
bucağına bağlı Kısıklı Köyü sınırlarının içinde kalan bölge, 

2 nci  “  “  Antalya ilinin tamamı ile Burdur ili Bucak ilçesine bağlı 
Karacaören Köyü ve civarında yer alan Karacaören I Baraj ve HES ilgili tesisleri ile göl alanı, 
yine Burdur ilçesine bağlı Kargı ve Çobanpınarı köyleri hudutları içerisinde yer alan 
Karacaören II ve III Baraj ve HES'nın ilgili tesisleri ile göl alanları sınırları içinde kalan bölge 

3 üncü  “ “ Tekirdağ-Kırklareli-Edirne  il sınırları 
4 üncü  “ “ Bursa-Yalova   il sınırları 
5 inci  “ “  Çanakkale il sınırları  
6 ncı  “ “  Isparta  il sınırları  
7 nci “ “ Aydın-Denizli-Muğla   il sınırları 
8 inci  “ “ Eskişehir-Bilecik il sınırları 
9 uncu  “ “ Afyon-Uşak-Burdur (2 nolu görev bölgesi
sınırları içinde kalan kısımlar hariç) il sınırları 
10 uncu “ “ Kayseri ilinin tamamı ile Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı 
Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü, Sızır (Sızır HES tesislerşi dahil), dendil, Eşikli ve Çat 
köyleri sınırları içinde kalan bölge “ “ 
11 inci “ “  Kocaeli (Gebze İlçesi dahil) il sınırları 
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12 nci “ “  Sakarya-Bolu il sınırları 
13 üncü “ “ Ankara-Kırıkkale il sınırları 
14 üncü “ “  Konya-Karaman il sınırları 
15 inci “ “  Amasya, Kastamonu-Çorum  il sınırları 
16 ncı “ “ İstanbul İli Anadolu Yakası; batıda İstanbul Boğazı, kuzeyde 
Karadeniz, Doğuda İstanbul-İzmit il sınırları, güneyde Marmara denizi sahilleri ve Büyükada 
ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları sınırları içinde kalan bölge,  
17 nci “ “ Samsun-Ordu-Sinop il sınırları 
18 inci “ “ Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray il sınırları 
19 uncu“ “ Yozgat-Sivas-Tokat (10 nolu görev bölgesi sınırları içinde 
kalan kısımlar hariç) il sınırları 
20 nci “ “ Trabzon-Rize-Artvin-Gümüşhane- 

Giresun il sınırları 
21 nci “ “ Erzurum-Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan-Erzincan-Bayburt il 
sınırları 
22 nci “ “ Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl il sınırları 
23 üncü“ “ Kahramanmaraş-Adıyaman il sınırları(1 nolu görev bölgesi 
sınırları içinde kalan kısımlar hariç) 
24 üncü “ “ Gaziantep-Kilis il sınırları 
25 inci “ “ Şanlıurfa il sınırları  
26 ncı “ “ Diyarbakır-Mardin il sınırları 
27 nci “ “ Van-Hakkari-Muş-Bitlis-Şırnak-Siirt-Batman il sınırları  
28 inci “ “ Zonguldak-Çankırı-Bartın-Karabük il sınırları 
29 uncu“ “ İstanbul İli Trakya Yakası  
30 uncu  “ “ İzmir il sınırları 
31 inci  “ “ Kütahya il sınırları 
32 nci “ “ Balıkesir il sınırları 
33 üncü “ “ Manisa il sınırları 

Görev  bölgeleri, il sınırı olarak belirlenmiştir. Ancak, görev bölgesi kapsamında 
kalacak tesisleri gösteren kesin sınır elektrik sisteminin ve dağıtım hatlarının teknik durumuna 
göre görev verilirken yeniden belirlenir. 

Yukarıda belirtilen görev bölgelerine, günün ihtiyaçları dikkate alınrak 4/12/1984 
tarihli ve 3096 sayılı Kanuna göre verilmiş haklar saklı kalmak şartı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine bakanlar Kurulunca yeni görev bölgeleri eklenebilir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ'a bağlı müesseselerin özelleştirilmesi 
sırasında verimliliğin ve hizmetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamaya yönelik 
olarak, Bakanlar Kuruluna görevlendirme aşamasında görev bölgelerinin bölünmesi veya 
birleştirilmesini önerebilir. 
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Yürürlük 

Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür. 

16/8/1985 TARİHLİ VE 85/9800 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN 
HÜKÜMLER : 6/12/1992 tarih ve 92/3872 Sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi : 

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
edilmiş görev bölgelerine göre Bakanlar Kurulunca yapılan görevlendirmelere ilişkin görev 
sınırları saklıdır. 
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TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE 
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ 

KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, İLETİMİ, 
DAĞITIMI VE TİCARETİ KONUSUNDA GÖREV VERİLMESİ 

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)  

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2/2/1987 No : 87/11488  
Dayandığı Kanunun Tarihi    : 4/12/1984  No  : 3096  
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 23/2/1987  Sayısı : 19381 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Genel Hükümler  

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve 
yabancı sermaye şirketlerine belli bir bölgede elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
ticareti görevlerinin tamamını veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre bunlardan bazılarını 
yapma yetkisinin verilmesine dair esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, sermaye şirketlerine (görevli şirket) 16/8/1985 tarihli ve 

85/9800 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki 
Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeler Hakkında Yönetmelik' te elektrik enerjisi üretimi, 
iletimi, dağıtımı ve ticareti görevlerinin tamamını veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre 
bunlardan bazılarının verilmesine, kuracakları üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin 
işletilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) yapılmış veya 
yapılacak olan üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarının devredilmesine ilişkin 
esasları kapsar.  

Tanımlar 
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; 

Görev bölgesi : 3096 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi uyarınca TEK dışındaki yerli 
ve yabancı sermaye şirketlerinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevlerinin 
tamamının veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre bir kısmının verileceği bölgeyi, 

(1) Bu Yönetmeliğin başlığı; 4/4/1996 tarih ve 96/8008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı i!e değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    82

Görev Sözleşmesi : Bakanlar Kurulu'nca onaylanan görev bölgesinde elektrik 
enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevlerinin tamamının veya bölgedeki tesislerin 
özelliğine göre bazılarının yapılması hususunda görevli şirket ile bakanlık arasında 
düzenlenen sözleşmeyi, 

İşletme Hakkı Verilmesi Sözleşmesi : Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
olup, (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) görev şirketlerine işletme hakkı verilecek tesisler için 
ilgili kuruluş ile görev şirketi arasında düzenlenen sözleşmeyi,  

İşletme Talimatı : Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesislerini işletme 
usul ve esaslarını belirten ve Bakanlıkça hazırlanan talimatı,  

Üretim Şirketi : 3096 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesine göre Bakanlık 
tarafından elektrik enerjisi üretimi izni verilen sermaye şirketini,  

Üretim Tesisleri : Elektrik enerjisi üreten tesis ve entegre tesisleri,  
Ulusal Elektrik Sistemi : Üretim merkezlerini birbirine ve indirici merkezlere 

bağlayan hatlar ile indirici merkezleri birbirine bağlayan hatlar, indirici merkezler ve indirici 
merkezlerden çıkan bir veya birden çok kuruluşu besleyen gerekli tesisler veya yörenin 
ihtiyaçlarını karşılayan hatlar ve tesislerin bütününü,  

İletim Tesisleri : Tüketicilerin kullandığı elektrik enerjisini kullanma gerilimine 
düşüren indirici merkezlere enerji taşıyan ve bu merkezleri birbirine bağlayan hatları ve bu 
indirici merkezleri,   

Dağıtım Tesisi : İletim tesislerinden çıkan ve tüketicilerin elektrik enerjisi 
ihtiyaçlarını temin için tesis edilen hatlar ile trafo merkezleri ve benzer tesisleri,  

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

Amortisman  : 

a) İşletme hakkı devredilen tesislerin amortisman bedelleri, her yıl yürürlükteki
mevzuata ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlere uygun olarak 
tesislerin defter kıymetlerinin yeniden değerlendirilmiş bedellerinin bakiye ömür süresine 
bölünmesi suretiyle bulunacak meblağı,  

b) Görevli şirketçe yapılmış tesislerin amortisman bedelleri, her yıl Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nın tebliğ esaslarına göre yeniden değerlendirilmiş bedeller üzerinden ayrılacak 
meblağı,  

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

Görev Vermeye Dair Hükümler 

Görev Esasları 

Madde 4 - Görev vermede aşağıda belirtilen esaslar gözönünde tutulur: 

a) Görev, görev bölgesi içerisindeki elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve ticareti
faaliyetlerinin tamamını veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre bir bölümünü kapsar, 

b) Görev sözleşme süreleri en çok 99 yıl olabilir,

c) Görevli şirketin görev bölgesinde yapacağı işlere ait kısa ve uzun vadeli yatırım
programları ile işletme programları; DPT ve Bakanlıkça benimsenen Türkiye'nin genel 
elektriklendirme plan ve programları ile komşu görev bölgelerinin ve bütün ülkemizin ihtiyaç 
ve yararları gözönünde bulundurulmak suretiyle hazırlanır ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra 
kesinleşir. 

d) Görev bölgeleri arasında yapılacak elektrik enerjisi alışverişinde yalnızca bölge
düzeyinde değil, ülke düzeyindeki en ekonomik kaynak kullanımı esas alınır, yedek sistem 
buna göre hazır bulundurulur. 

e) Görevli şirket Bakanlıkça onaylanmış olan işletme ve yatırım programlarına uymak
ve Bakanlıkça tesbit edilen yatırımları kendi yatırım programına almak zorundadır. 

f) Bir görev bölgesi içerisinde, görevli şirketlerin yatırım programlarında yer almayan
ancak ülke ihtiyacı için tesisi Bakanlıkça zaruri görülen yatırımların; görevli şirketler, üretim 
şirketleri ve kamu kurum ve kuruluşlarınca tek başına veya birlikte gerçekleştirilmesi 
Bakanlıkça sağlanır. 

g) Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak üretim, iletim ve
dağıtım tesislerinin işletmesindeki esasları Bakanlık tesbit eder. Bu esaslar çerçevesinde kamu 
kurum ve kuruluşları, görevli şirketler ve üretim şirketleri arasındaki işletme koordinasyonu 
Bakanlık adına TEK yapar. 

Bu hususta TEK'in vereceği talimatlara kamu kurum ve kuruluşları, görevli şirketler 
ve üretim şirketleri uyar. Santralların yıllık üretimlerini, genel ekonomi düzeyinde Bakanlık 
planlar. Ulusal sistemin emniyeti, stabilitesi ve değişen şartlara göre üretim planlamasındaki 
revizyonunu Bakanlık adına TEK sağlar. Görevli şirketler, TEK'in bu hususta düzenlediği 
aylık, haftalık, günlük ve saatlik süreleri kapsayan üretim programındaki değişikliklere 
uymakla mükelleftir. 
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h) Görevli şirketler işlettikleri tesislerin bakım ve onarımlarını görev ve işletme süresi
sonuna kadar tesisin teknik ve ekonomik karakteristiklerine uygun olarak yapmak zorundadır.  

i) Görevli şirketler, işletme haklarını devraldıkları tesislerin işletme ve bakımını,
devraldıkları kamu kurum ve kuruluşlarının işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak 
yapmak zorundadır. 

j) Cadde, sokak, çevre yolları, meydan, park gibi umumi yerlerin aydınlatılması,
Bakanlıkça düzenlenecek esaslara uygun olarak dağıtım hizmetlerini yürüten görevli şirketler 
tarafından yapılır. 

k) Görevli şirketlerin, görev bölgelerinde bulunan her sınıf müşteri için görev
sözleşmeleri çerçevesinde hazırlayacakları tesis ve enerji satış tip sözleşme taslakları 
Bakanlığa sunulup, Bakanlığın olumlu görüşünü aldıktan sonra yürürlüğe konulur. 

l) İmdat grubu kurup işletmek üzere yapılacak müracaatlar Bakanlık tarafından
değerlendirilir, uygun görülenlere izin verilir. 

m) Enerji tasarrufuna azami ölçüde riayet edilir.

n) Görevli şirketler, görev bölgesindeki enerji ihtiyacını karşılamak ve bölgesindeki
tüm talepleri, yatırım programlarında öngörülmesi kaydıyla, yerine getirmekle görevlidir. 
Şirketin yatırım programlarında bulunmayan iletim ve dağıtım tesislerinin enerji dağıtımına 
müsait olmadığı hallerde, yeni iletim ve dağıtım tesisleri yapım şartları da dahil olmak üzere, 
Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra yapılır. 

Müracaat ve Değerlendirilmesi 

Madde 5 - Görev almak üzere şirketlerce Bakanlığa yapılacak müracaata eklenecek 
raporda, aşağıdaki hususların belirtilmesi şarttır. 

a) 1 - 85/9800 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik' te belirlenmiş veya
müracaat sahibinin teklif edeceği muhtemel görev bölgesinde, elektrik enerjisi üretimi, 
iletimi, dağıtımı ve ticareti hizmetlerinin tamamının veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre 
bu hizmetlerden hangilerinin yapılacağı, 

2 - Görev Süresi, 

3 - Gerçekleştirilecek ve devralınacak tesisler de gözönünde bulundurularak 
hizmetlerin yürütülmesi için öngörülen sermaye miktarı ile bu sermayenin temin şeklini ve 
yeterliliğini ortaya koyacak hesaplamalar ve açıklamalar, 

4 - İşletme hakkının devredilmesi istenen kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin 
devir programları, 
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5 - Kısa ve uzun dönem yatırım programları. 

Yukarıda belirtilen raporun düzenlenmesinde ülkemizin elektrik enerjisi ekonomisi 
gözönünde bulundurulur. 

b) Bakanlık, rapor konusunda ilgili kuruluşların görüşlerini aldıktan sonra gerekli
gördüğü takdirde müracaat ile ilgili olarak işletme hakkı devredilecek tesislerin tespiti için 
gerekli çalışmaları yapar. 

Tesbit sonucu, Bakanlıkça müracaat sahibine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde 
müracaat sahibi fizibilite raporunu Bakanlıkça öngörülen süre içinde hazırlayarak 5 nüsha 
halinde Bakanlığa sunar. 

Fizibilite Raporundan Sonraki Çalışmalar  
Madde 6 - (Değişik : 4/4/1996 - 96/8008. K.) 
Bakanlık, Türkiye enerji planlaması ve politikaları yönünden Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşünü aldıktan ve görevli şirketin kuruluşuna dair belgenin 
ibrazından sonra, Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere konuyu Başbakanlığa sunar. 
Kararname esasları içerisinde görevli şirket ile sözleşme yapar. Yeni bir tesisin işletme 
hakkının devri söz konusu olduğu taktirde 5 inci madde hükümleri ile birlikte yukarıdaki 
işlemler aynen yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İşletme Hakkının Devri 

Madde 7 - Bakanlar Kurulu çerçevesinde devreden kuruluş ile görevli şirket arasında 
yapılacak sözleşme hükümlerine göre devredilen tesislerin işletilmesi görevli şirketlerce 
yürütülür.  

İşletme Hakkı Devir Bedeli 
Madde 8 - İşletme hakkı devredilecek tesislerin teknik ve ekonomik özelliklerine göre 

her yıl için belirlenecek işletme hakkı devir bedelleri tarifelerin tesbitinde gözönünde 
bulundurulur ve bu bedeller enerji bedeli ödemesi sırasında, devreden kuruluşa ödenir. 

İşletme Hakkı Devredilen Tesislerin Sigorta Ettirilmesi 
Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) görevli 

şirketlere işletme hakkı devredilecek sabit tesisler ve hareketli araç, gereçler; devir 
sözleşmelerinde yer alan risklere karşı görevli şirketçe devir anındaki rayiç bedel üzerinden 
tesisin sahibi adına sigorta ettirilir. 

Sigortanın yatırıldığı ve sigorta poliçelerinin her yıl yenilendiği, tesis sahibi kuruluşa 
görevli şirket tarafından bildirilir. 
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İşletme Görevlerinin Üçüncü Şahıs ve Şirketlere Yaptırılması 
Madde 10 - İşletme hakkını devralan görevli şirketler, işin ekonomisi yönünden bir 

kısım işletme hizmetlerini, Bakanlığın muvafakatını aldıktan sonra üçüncü şahıs veya 
şirketlere yaptırabilirler. Bu görevlendirmeden dolayı görevli şirketler, bu Yönetmelikte ve 
işletme hakkı verilmesi sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerden kurtulamazlar. 

Tesislerin Teminat Olarak Gösterilemeyeceği ve İpotek Koydurulamayacağı 
Madde 11 - Görevli şirketler, devraldıkları tesisleri ve görevleri ile ilgili kendi 

yatırımlarını üçüncü şahıslara teminat olarak gösteremez ve bunların üzerine ipotek 
koyduramazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Denetim 

Bakanlık ve Tesis Sahibinin Denetim Yetkisi 
Madde 12 - Görevli şirketlerin görev alanları ile ilgili bütün faaliyetleri Bakanlığın 

denetimine tabidir. 

İşletme hakkı devralınan tesisler, tekniğe uygun olarak işletilip işletilmediği 
hususunun kontrolü maksadıyla devreden kuruluşlar tarafından da denetlenebilir. 

Denetimler sonucu tesbit edilen aksaklıklar Bakanlık tarafından ilgili şirkete bildirilir. 
Görevli şirket aksaklıkları gecikmeye meydan vermeden yerine getirmediği takdirde 
sözleşmedeki müeyyideler uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 Elektrik Enerjisi Satış Tarifesi 

Tarife  
Madde 13 - Görevli şirketlerin tarifeleri, ikinci fıkrada belirtilen esaslar gözönüne 

alınmak suretiyle adı geçen şirketler tarafından düzenlendikten sonra Bakanlık onayıyla 
yürürlüğe girer. 

Tarifenin tesbitinde; 

a) Görevli şirket tarafından yapılmış yatırımlar için geri ödenmemiş ve eskale edilmiş
bakiye yatırım bedeli ile faiz ve kur farklarının geri ödeme payları, 

b) İşletme ve bakım giderleri (işletme hakkı devir bedeli, yakıt, malzeme, personel,
vergi, amortisman), (bu görevli şirketçe yapılan tesislerin amortisman bedellerinin geri 
ödeme, faiz ve kur farkı payından büyük olması halinde, yatırım fonuna ayrılacak miktar en 
az bu fark kadar olmak kaydıyla) 
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c) Dışarıdan satın alınan elektrik enerjisi giderleri,

d) Yatırım fonu,

e) Şirketin yeniden değerlendirilmiş, ödenmiş sermayesine piyasa şartlarına göre
verilebilecek makul bir temettü, 

f) Kanuni ihtiyatlar ve benzeri diğer giderler,

gözönünde bulundurulur. 

ALTINCI BÖLÜM  

Çeşitli Hükümler  

Yeni Üretim Tesisi Kurulması 
Madde 14 - Görevli şirketlerin üretim tesislerine dönük yatırımları 16/8/1985 tarihli ve 

85/9799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 4/9/1985 tarih ve 18858 sayılı 
Resmi Gazete' de yayımlanan "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlara Elektrik 
Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik" 
hükümlerine göre yapılır. 

Kurulan bu üretim tesislerinin işletilmeleri, devirleri, tarifeleri gibi bütün işlemleri ise 
görev şirketleri ile ilgili işbu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür: 

Temerrüt Faizi 
Madde 15 - Görevli şirketler bu Yönetmelikte ve sözleşmelerde belirtilen ödemeleri 

belirlenen sürelerde yapmadıkları takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun'un 51 inci maddesinde belirlenen miktarlarda gecikme zammı uygulanır. 

Bu durumda, fesih işlemlerinin tamamlanmasına kadar ilgili tesisler Bakanlığın yetkili 
kılacağı kuruluş veya şirket tarafından görevli şirket nam-ı hesabına işletilir. 

Devir Öncesine Ait Tahsilat ve Depozitolar 
Madde 16 - Tahakkuk ettirilip de tahsil edilememiş elektrik paralarının (fatura bedeli) 

devir öncesine ait tahsilatı ve normal sürelerde tahsili mümkün olmayan fatura bedelleri için 
yapılacak icra takibi, devreden kuruluş tarafından yürütülür. 

Devreden kuruluşça alınmış bulunan ve Devir Kurulunca tesbit edilecek abone 
depozitoları hiç bir kesinti yapılmaksızın tesbit tarihinden itibaren (1 ay) içinde devralan 
kuruluşa ödenir. 

Görevli şirketin görev süresi sonunda mevcut depozitoları aynı usulde devreden 
kuruluşa iade edilir. 
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Görev Yetkisinin Sona Ermesi 
Madde 17 - Görev yetkisi süresinin sonunda görevli şirketler verilmiş olan görevin 

konusuna giren elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile bütün taşınmaz malları, bunlar 
üzerindeki haklarla birlikte tam ve çalışır vaziyette ve her türlü borç ve yükümlülükten 
arındırılmış olarak ve hiç bir bedel ve hak talep etmeksizin üçüncü bölümdeki esaslar 
dahilinde ilgili kuruluşa teslim ederler. 

Devir yapılacak tesisin işletilmesi sırasında gerekli görülen ve Bakanlıkça onaylanarak 
şirketin kendi ve öz varlığı ile gerçekleştirilen "yeni yatırımlar ile idame ve yenileme 
yatırımları"nın geri ödenmesi devir esnasında henüz tamamlanmamış ise, tesisi devir alan 
kamu kuruluşu, geri ödenmemiş kısmı, belirlenecek bir plana göre geri ödemeyi taahhüt eder. 
Bu tesisler, fondan karşılanmışsa görev yetkisi sona eren görevli şirkete geri ödeme yapılmaz.  

Görevli şirket, bunun dışında bakım, onarım ve yenileme gibi sebeplerle herhangi bir 
bedel talep edemez. 

Kamulaştırma  
Madde 18 - Görevli şirketlerin yapacağı üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin 

onaylanmış tatbikat projelerine göre kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında, kamulaştırma 
bedeli şirket tarafından ödenmek kaydıyla Bakanlıkça, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre kamulaştırma yapılır. 

Dayanak  
Madde 19 - Bu Yönetmelik 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi; Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki 
Kanun' un 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. 

Ek Madde 1 - (Ek : 4/4/1996 - 96/8008 K.) 
Bu Yönetmelikte geçen "TEK" ibaresi ilgisine göre "TEAŞ ve/veya TEDAŞ" olarak 

anlaşılacaktır. 

Yürürlük  
Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 
Madde 21 - Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür. 
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ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8/6/1995 No  : 95/7003  
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 4/12/1984  No  : 3096  
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15/8/1995  Sayısı : 22375  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Tanımlar  

Amaç ve kapsam  
 Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, 
geliştirme etüd, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek 
ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
nezdinde kurulan tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonunun gelirleri, giderleri, yönetimi, 
denetimi ve Fonla ilgili diğer hususları düzenlemektir. 

Kanuni dayanak 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanunun  ek 6 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Bakanlık :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,  

b) Bakan  :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,  

c) Fon :Elektrik Enerjisi Fonunu,   

d) Kanun :3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu,  

e) Görevli Şirket :3096 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince kurulan 
sermaye şirketini,  

f) Üretim Şirketi :3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince kurulan 
sermaye şirketini,  

g) TEAŞ :Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketini,  
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h) TEDAŞ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,  
ı) Kurul :Fon Yönetim Kurulunu,  

i) Başkan :Fon Yönetim Kurulu Başkanını, 

j) Müşavir Firma :Tesislerin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları
takip ve denetlemek üzere görevlendirilen bağımsız 
mühendislik şirketini,   

k) Tarife :Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde tanımlanan elektrik enerjisi 
satış tarifesini,  

t) İstikrar Bedeli :Ülkedeki elektrik enerjisi fiyat istikrarını sağlamak üzere 
üretim şirketi ve görevli şirketlerden Fona veya Fondan 
şirketlere yapılacak ödemeleri,  

m) Öz Sermaye :Bakanlık tarafından tarifelerin tespiti yapılırken dikkate alınan 
ilgili üretim veya görevli şirketin öz sermayesini,   

n) Kullanım Hakkı :Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı
alınacak bedelleri,   

o) Katkı Payı :Enerji satış tarifesi üzerinden fona ödenecek payı,  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim Kurulu ve Fon Sekreterliği 

Fon teşkilatı  
Madde 4 - Fon hizmetleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre       Yönetim  

Kurulu ve Fon   Sekreterliği tarafından yürütülür. 

Yönetim Kurulu  
Madde 5 - Fon Yönetim Kurulu, Fonun en üst karar ve yönetim organıdır. 

Üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, biri Devlet Planlama 
Teşkilatının bağlı olduğu Bakan, üç üyesi de Bakan tarafından tayin edilen kamu görevlisi 5 
kişiden oluşur. Bu üyeler kendi aralarında Bakanlık temsilcilerinden birini Başkan seçerler. 
Başkan yokluğunda kendisine vekalet edecek üyelerden birini önceden belirler. Başkanlık ve 
üyelik süresi 2 yıl olup, ilgili Bakan gerektiğinde bu süre dolmadan atadığı üyeyi görevden 
alabilir. 
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Kurul, en az ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar 
çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 
Çekimser oy kullanılamaz. 

Kurulun görevleri 
Madde 6 - Kurul, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fonun amacına 

uygun olarak kullanılmasını ve menfaatlerinin korunmasını sağlar, plan ve programlar yapar, 
bütçesini onaylar, ilkeleri belirler ve harcamalara ilişkin kararlar alır. 

Fon Sekreterliği 
Madde 7 - Fon Sekreteri ve personeli Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuruluşların 

personeli arasından Kurulca belirlenir ve Bakan tarafından geçici olarak görevlendirme 
suretiyle atanır. 

Bu suretle görevlendirilen personelin sayıları, görev ve çalışma esasları Kurulca 
düzenlenen ve Bakan tarafından onaylanan bir yönetmelikle belirlenir. 

Fon Sekreteri, Fon mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, Fonun 
amacına uygun olarak kullanılması, Fon menfaatlerinin korunması ve Fon Sekreterliğinin 
rasyonel çalışması için gerekli tedbirlerin alınması ile Fonun yönetiminden sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Fonun İta Amiri ve Temsili 

Fonun ita amiri 
Madde 8 - Fonun ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini kısmen veya tamamen 

Başkan, Başkan vekili veya Fon Sekreterine devredebilir. 

Fonun temsili 
Madde 9 - Fonu Başkan veya vekili temsil eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Fonun Faaliyet Alanları, Kaynakları, Giderleri İstikrar Bedeli, Bütçesi, Hesap Yılı, 
Alacakların Tahsili, İhale İşlem ve Usulleri 

Fonun faaliyet alanları 
Madde 10 - Fonun amacına yönelik faaliyet alanları şunlardır; 
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a) Şirketlere Bakanlıkça onaylanan yatırım projeleri ve işletme faaliyetleri için
teminat karşılığında nakdi krediler ile bunlar lehine garanti ve kefalet verebilir,
şirketler ile Bakanlık arasında yapılmış sözleşmelere göre gayrı nakdi kredi
açabilir,

b)  Açtığı krediler için kendi lehine taşınır ve taşınmaz mal rehini, kefalet, garanti ve
benzeri her türlü teminatı alabilir,

c) Elektrik enerjisi sektöründe araştırma, geliştirme, etüd, proje ve denetim
çatışmaları yaptırabilir, bu amaçla patent, lisans, know-how, marka alabilir,
bunları tescil ettirir ve başkalarına devredebilir,

d) Yüksek öğretim kurumlarınca elektrik enerjisi üretimi ve tasarrufu alanında
yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına fizibilite raporları
doğrultusunda hibe şeklinde destek verebilir.

Fonun kaynakları 
Madde 11 - Fonun kaynaklan şunlardır; 

a) Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak alınacak bedeller,

b) Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör
kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenen satış tarifelerinden ayrılarak Fona ödenecek
katkı payları,

c) Elektrik enerjisi fiyatının istikrarını sağlamak için şirketler tarafından Fona
ödenecek istikrar bedelleri,

d) Bütçeden ayrılacak ödenekler,

e) Faiz gelirleri,

f) İrad kaydedilen teminatlar,

g) Projelerin takip ve denetimini yapmak üzere seçilen müşavir firma ücretlerini
karşılamak amacıyla şirketlerden yapılan tahsilat,

h) Hazine Müsteşarlığından izin alınmasını müteakip temin edilecek iç ve dış
krediler,

ı) Diğer gelirler. 

Fonun giderleri 
Madde 12 - Fonun giderleri şunlardır; 
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a) Elektrik enerjisi fiyatının istikrarını sağlamak için şirketlere ödenecek bedeller,

b) (Değişik : 18/7/2000– 2000/1057 K.) Şirketlerle yapılan sözleşmeler gereği,
mücbir sebep (sel, yangın, deprem, sıcak savaş halleri, ikincil yakıtla çalışabilen
doğal gaz santrallerine ikincil yakıta geçmeleri için Bakanlıkça talimat verilmesi
gibi), Bakanlığın proje değişikliği talebi ve benzeri sebepler sonucu doğacak
maliyet artışları için şirketlere yapılacak ödemeler,

c) Sözleşmelere göre şirketlere açılacak krediler,

d) Şirketler tarafından yapılacak ve işletilecek tesislerin müşavir firma giderleri,

e) Fon tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli hizmet binası satın
alma, yaptırma, kiralama ve donatım giderleri ile hizmet aracı bakım-onarım ve
yakıt giderleri,

f) Araştırma, geliştirme ve etüd giderleri,

g) Her türlü evrak ve kırtasiye giderleri,

h) Elektrik enerjisi ile ilgili yayın ve eğitim giderleri,

ı)   Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve 
harçlar, 

i) Elektrik enerjisi sektöründeki araştırma, geliştirme ve yeni buluşları desteklemek
amacıyla kişi ve kuruluşlarca yapılan çalışmalardan teşvike layık görülenlere
verilecek ödüller,

j) Yüksek öğretim kurumlarınca elektrik enerjisi üretimi ve tasarrufu alanında
yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına hibe şeklinde yapılacak
yardımlar,

k) Hizmetle ilgili diğer giderler.

İstikrar bedeli 
Madde 13 - Ülke çapında elektrik enerjisinin abonelere istikrarlı bir fiyat düzeni 

içerisinde satışının sağlanması için; 

a) TEAŞ' ın elektrik alış fiyatı ile üretim şirketinin Bakanlık tarafından tasdik edilen
tarifesi arasındaki fark,
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b) Görevli şirketin, ilgili sektörde haksız rekabete yol açacak şekilde bir fiyat
sözleşmesi yapılmamış olması kaydıyla, müşterilere satış fiyatı ile görevli şirketin
Bakanlık tarafından tasdik edilen tarifesi arasındaki fark,

şirketler lehine ise şirketler tarafından Fona, şirketler aleyhine ise Fon tarafından 
şirketlere ödenir. Ödemeler, bu şirketlerle yapılan sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

 Fon bütçesi 
Madde 14 - Fon bütçesi Fon Sekreterliği tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu kararı 

ve Bakanın onayı ile kesinleşir. 

Fon paraları 
Madde 15 - Fon paraları Merkez Bankası nezdinde açılan fon hesabına yatırılır. İta 

amiri ile Fon Sekreteri veya Fon saymanının müşterek imzaladığı çek veya ödeme talimatları 
ile sarf edilir. Ancak ita amirinin yetkilerinden bir kısmını veya tamamını Fon Sekreterine 
devrettiği hallerde, Fon Sekreteri ile Fon saymanının müşterek imzaladığı çek veya ödeme 
talimatlarıyla sarf edilir. Günlük işler için ita amirinin uygun göreceği miktarda avans görevli 
personele verilebilir. 

Hesap yılı 
Madde 16 - Fonun hesap yılı takvim yılıdır. Fonun bilançosu, takvim yılını takip eden 

3 ay içinde hazırlanır, her türlü belgeyle birlikte denetime hazır hale getirilir. 

Alacakların tahsili 
Madde 17 - Bu Yönetmelik gereğince, Fona ödenmesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu 

katkı payı ile istikrar bedelleri elektrik enerjisinin satıldığı ay tahakkuk eder ve en geç 
tahakkuku izleyen ikinci ayın 20 nci günü akşamına kadar Fonun bankadaki hesaplarına 
yatırılır. Fon alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammı ile ilgili hükümleri uygulanır. 

İhale işlem ve usulleri 
Madde 18 - Fonun ihaleleri hakkında 27/6/1984 tarihli ve 84/8277 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fonlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kredi Verilecek Durumlar ve Ödemeler 

Kredi verilecek durumlar 
Madde 19 - Kurulca; miktarı, teminatı, vadesi, faizi, masrafları, geri ödeme şekli ve 

diğer şartları belirlenmek ve Bakanlık tarafından önceden onaylanmış sözleşme hükümleri de 
gözönünde bulundurulmak ve Bakan tarafından onaylanmak suretiyle şirketlere, Fonun 
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amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmesi için nakdi krediler ile bunlar lehine garanti ve 
kefalet verilebilir. 

Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Fon Sekreterliği tarafından 
kontrol edilir, amaç dışında kullanıldığı tesbit edilen krediler derhal Kurula bildirilerek Kurul 
kararı ile durdurulur ve cezai şart dahil faiz ve masrafları ile birlikte geri alınır. 

Gayrı nakdi kredi 
Madde 20 - Tesis veya hisselerin devralınması halinde Bakanlıkla yapılmış 

sözleşmelere göre gayrı nakdi kredi açılabilir. 

Öz sermaye ödemeleri 
Madde 21 - Sözleşmelerine göre öz sermayelerinin geri ödenmesi Fon aracılığı ile 

yapılacak olan şirketlerin, sözleşmelerindeki yıllık taksitleri oluşturacak tarife payları TEAŞ 
tarafından şirketlere ödenecek enerji bedellerinden kesilerek Fona yatırılır. Fonda toplanan 
yıllık taksitler sözleşme esasları dahilinde ve herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeden Fon 
tarafından şirketlere ödenir. 

Müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ödemeleri 
Madde 22 - Şirketlerce fizibilite raporlarında belirtilmiş ve sözleşme ile kesinleşmiş 

bulunan müşavirlik ve kontrollük hizmet bedellerinin yıllık tutarları şirketler tarafından en 
geç 5 Ocak, 5 Mayıs ve 5 Eylül tarihlerine kadar üç eşit taksit halinde Fona yatırılır. Şirketler 
tarafından Fona yatırılan yıllık bedeli geçmemek üzere bir şirketin müşavirlik ve kontrollük 
hizmetlerinin bedeli müşavir-mühendislik firması tarafından hazırlanıp gerekirse şirketin de 
görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından onaylanan hakediş raporlarına göre, Fon 
tarafından ilgili müşavir-mühendislik firmasına ödenir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 
Belgelerin korunması 
Madde 23 - Fon görevlileri, kendilerine tevdi edilen belgelerin saklanmasından ve 

bunların kaybından sorumludur. 

Fonun ayniyat işlemleri 
Madde 24 - Fonun ayniyat işlemleri, Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre 

yürütülür. 

Haczedilemezlik 
Madde 25 - Fonun paraları ve malları haczedilemez. 
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Denetleme 
Madde 26 - Fonun denetimi, 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir. 

Uygulanmayacak hükümler 
Madde 27 - Fon, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 28 - 14/3/1991 tarihli ve 91/1630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 
Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 

Geçici Madde 1 —  (18/7/2000– 2000/1057 K.) 12 nci maddenin (b) bendinde yapılan 
değişiklik, 1/1/2000 tarihinden itibaren ikincil yakıtla çalışabilen doğal gaz santrallerinin 
ikincil yakıt kullanımından kaynaklanan maliyet artışlarını da kapsar. 
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ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 

Kanun Numarası  : 4628 

Kabul Tarihi   : 20/02/2001 

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 03/03/2001  Sayısı: 24335 (Mükerrer) 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 

çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel 
hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 
elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve 
denetimin sağlanmasıdır. 

Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende 
satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülüklerini, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve 
esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulü 
kapsar. 

Bu Kanunun uygulanmasında; 

1. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
2. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
3. TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,
4. TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
5. DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
6. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
7. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
8. Mevcut sözleşmeler: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 04/12/1984 tarihli

ve 3096 sayılı Kanun, 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/07/1997 tarihli ve 4283 
sayılı Kanun, 21/01/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre 
imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini, 

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

10. Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin
sermayesinin ya da ticari mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından 
fazlasını kullanma hakkını ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile 
yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkını ya da işlerini idare etme hakkını, 

11. Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallarında elektrik enerjisine
dönüştürülmesini, 

12. İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden
naklini, 

13. Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
14. Toptan satış: Elektriğin tekrar satış için satışını,
15. Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,
16. Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik

enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri, 
17. Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,
18. Tedarikçi: Tüketicilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlü

olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve 
perakende satış şirketlerini, 

19. Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha
fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle 
tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi, 

20. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını bölgesinde
bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden 
yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi, 

21. Üretim şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik
üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

22. Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel
kişiyi, 

23. Toptan satış şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması,
ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel 
kişiyi, 

24. Perakende satış şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim
sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere 
perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi, 

25. Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere
elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

26. Otoprodüktör grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak
üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

27. Tesis: Elektrik enerjisi üretimi veya iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine
getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 

28. Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya
sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini, 
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29. İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,
30. Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
31. İletim tesisi: Üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının

orta gerilim giderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan 
tesisleri, 

32. Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik
dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi, 

33. Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış
hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya 
ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını, 

34. Üretim kapasite projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep
tahminleri esas alınarak, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yapılan, elektrik 
enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesinin tahminini, 

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

36. Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca
Kurul tarafından verilen izni, 

37. Yan hizmetler anlaşmaları: İletim sistemine bağlı olan üretim şirketleri,
otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, dağıtım şirketleri veya tüketiciler tarafından Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketine, şebeke yönetmeliği uyarınca sağlanacak ve ilgili hizmetin 
sağlanmasının maliyetinin tamamını karşılayacak yan hizmet bedellerini, koşullarını ve 
hükümlerini belirleyen anlaşmaları, 

38. Yan hizmetler: Yan hizmetler anlaşması hükümleri uyarınca iletim sistemine veya
dağıtım sistemine bağlı tüm tüzel kişilerce sağlanacak olan ve şebeke yönetmeliğinde ve/veya 
dağıtım yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri, 

39. Enerji alım ve enerji satış anlaşmaları: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
Anonim Şirketinin; mevcut sözleşmeler kapsamında TEAŞ'dan ve TEDAŞ'dan devralacağı ve 
Geçici 4 üncü ve Geçici 8 inci madde kapsamında gerçekleştirilebilecek projeler çerçevesinde 
imzalayabileceği anlaşmalarla; bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrasının (1) numaralı 
bendi kapsamında Kurulun onaylayacağı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi 
tarafından imzalanabilecek anlaşmaları, 

40. Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları: İlgili bağlantı ve sistem kullanım
tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, 
otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım 
sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri 
kapsayan anlaşmaları, 

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

42. İletim kontrol anlaşmaları: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile özel direkt
iletim hatlarının mülkiyet sahibi ya da işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi 
arasında, özel hukuk hükümlerine göre yapılan ikili anlaşmaları, 
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43. Şebeke yönetmeliği: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından
hazırlanacak ve iletim lisansı hükümleri uyarınca Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile 
iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları, 

44. Dağıtım yönetmeliği: Dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişilerin görüşleri alınmak
suretiyle TEDAŞ tarafından hazırlanarak dağıtım lisansları hükümleri uyarınca dağıtım 
şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları 
belirleyen kuralları, 

45. Müşteri hizmetleri yönetmeliği: Dağıtım ve perakende satış faaliyeti gösteren tüzel
kişilerin görüşleri alınmak suretiyle TEDAŞ tarafından hazırlanarak dağıtım ve perakende 
satış lisansları hükümleri uyarınca dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ile söz konusu 
şirketlerden hizmet alan tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen 
kuralları, 

46. Dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
tarafından hazırlanacak ve iletim lisansı hükümleri uyarınca piyasada faaliyet gösteren taraflar 
arasındaki anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite alım-satımının gerçek 
zamanlı dengelenmesi ve mali uzlaştırmanın gerçekleştirilmesi ile ilgili ayrıntılı usul ve 
esasları belirleyen kuralları, 

47. İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,
48. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi: TEAŞ'dan oluşturulan iletim şirketini,
49. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi: TEAŞ'dan oluşturulan ticaret

ve taahhüt şirketini, 
50. Elektrik Üretim Anonim Şirketi: TEAŞ'dan oluşturulan üretim şirketini,

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisanslar 
Elektrik piyasası faaliyetleri 

Elektrik piyasası faaliyetleri 
Madde 2 - Elektrik piyasası faaliyetleri bu Kanun hükümlerine göre piyasada faaliyet 

gösterecek tüzel kişilerin üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış 
hizmeti, ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetleridir. 

Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerinde uymaları gereken usul ve 
esaslar bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. 

Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak 
kurulmaları ve anonim şirket olarak kurulmaları halinde, hisselerinin tamamının nama yazılı 
olması şarttır. Bu şirketlerin asgari sermayeleri ile ana sözleşmelerinde bulunması gereken 
sair hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Piyasada, bu Kanun hükümleri uyarınca lisans almak koşuluyla yerine getirilebilecek 
faaliyetler ve faaliyet gösterebilecek tüzel kişiler şunlardır: 
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a) Üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Otoprodüktör ve otoprodüktör grupları
tarafından gerçekleştirilen üretim faaliyeti dışındaki elektrik enerjisi üretimi, Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi ve özel sektör üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi ve özel sektör üretim şirketleri, lisansları uyarınca gerçek ve tüzel kişilere 
elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabilirler. 

1. Elektrik Üretim Anonim Şirketi; özel sektör üretim yatırımlarını dikkate almak
suretiyle Kurul onaylı üretim kapasite projeksiyonu uyarınca, gerektiğinde yeni üretim 
tesisleri kurabilir, kiralayabilir ve işletebilir. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu Kanun 
hükümlerine göre devralır, TEAŞ'dan devralınan ve özel hukuk hükümlerine tabi tüzel 
kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla işletir 
ya da gerektiğinde sistemden çıkarır. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk hükümlerine 
tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara yapılacak 
ilave ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza eder. 

2. Özel sektör üretim şirketleri; sahip oldukları, finansal kiralama yoluyla edindikleri
veya işletme hakkını devraldıkları üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve 
satışı ile iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerdir. 

Herhangi bir özel sektör üretim şirketinin iştirakleri ile birlikte işletmekte olduğu 
üretim tesisleri yoluyla piyasada sahip olacağı toplam pay, bir önceki yıla ait yayımlanmış 
Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde yirmisini geçemez. 

3. Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, ürettiği elektrik enerjisinin, bir takvim
yılı içinde yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla Kurul tarafından belirlenecek orandaki 
miktarını rekabet ortamında satabilir. Olağanüstü hallere münhasır olmak üzere, Kurul bu 
oranı yarısı kadar artırabilir. Bir takvim yılı içinde Kurulca belirlenen orandan daha fazla 
elektrik enerjisinin satılması halinde üretim lisansı alınması zorunludur. 

Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının çalışma usul ve esasları, ortaklarına 
yapacakları satışın niteliğine ilişkin düzenlemeler ile ihtiyaç fazlası olarak ürettikleri 
elektriğin satışı, çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

b) İletim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Elektrik enerjisi iletim faaliyetleri
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yürütülür. 

Kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmak, kurulması öngörülen yeni 
iletim tesisleri için iletim yatırım planı yapmak, yeni iletim tesislerini kurmak ve işletmek, 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin görevidir. 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi; ayrıca, Kurul onayına tabi olan iletim, 
bağlantı ve sistem kullanım tarifelerini ve şebeke yönetmeliğini hazırlar, revize eder, denetler 
ve yük dağıtımı ile frekans kontrolünü gerçekleştirir, iletim sisteminde ikame ve kapasite 
artırımı yapar, gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izler, yapılan yan hizmetler anlaşmaları 
ile yan hizmetleri satın alır ve sağlar. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Bakanlığın kararı doğrultusunda uluslararası 
enterkonneksiyon çalışmalarını yapar, iletim sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan serbest 
tüketiciler dahil tüm sistem kullanıcılarına şebeke yönetmeliği ve iletim lisansı hükümleri 
doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantı hizmeti sunar. 

Piyasanın gelişimine bağlı olarak Kurul kararı doğrultusunda yeni ticaret yöntemleri 
ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapının geliştirilmesi ve uygulanması 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yürütülür. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, yönetmelik çerçevesinde, dağıtım şirketleri 
tarafından hazırlanan talep tahminlerini esas alarak üretim kapasite projeksiyonunu hazırlar ve 
Kurul onayına sunar. 

İletim şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve 
piyasada üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile lisansları kapsamındaki müşterileri ve/veya 
iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt iletim hattı tesisi, Türkiye Elektrik 
İletim Anonim Şirketi ile üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler arasında yapılacak iletim 
kontrol anlaşması ile mümkündür. Bu iletim kontrol anlaşmalarının amacı, iletim sisteminin 
kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunmasıdır. 

c) Dağıtım faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Elektrik enerjisi dağıtım faaliyetleri,
dağıtım şirketleri tarafından lisanslarında belirlenen bölgelerde yürütülür. 

Dağıtım şirketleri, bulundukları dağıtım bölgesinde, başka bir tedarikçiden elektrik 
enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen tüketiciler bulunması halinde, perakende satış 
lisansı alarak bu tüketicilere perakende satış yapmak ve/veya perakende satış hizmeti 
vermekle yükümlüdür. 

Dağıtım şirketleri, bölgelerinde, başka perakende satış şirketi ve/veya şirketleri 
bulunsa dahi perakende satış lisansı almak suretiyle tüketicilere perakende satış yapabilir 
ve/veya perakende satış hizmeti verebilir. 

Lisanslarında belirtilen bölgelerdeki dağıtım tesislerini işleten ve/veya sahip olan 
dağıtım şirketleri, bu tesislerin yenileme, ikame ve kapasite artırım yatırımlarını yapar, 
dağıtım sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan serbest tüketiciler dahil tüm sistem 
kullanıcılarına, dağıtım lisanslarının hüküm ve şartları ve dağıtım yönetmeliği hükümleri 
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doğrultusunda ve yönetmelikte belirlenecek süreler içinde eşit taraflar arasında ayrım 
gözetmeksizin elektrik enerjisi dağıtımı ve bağlantı hizmeti sunar. 

Dağıtım şirketleri yapılan yan hizmetler anlaşmaları ile yan hizmetleri satın alır ve 
sağlar. 

Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım lisanslarında belirlenen bölgelerde talep 
tahminlerinin hazırlanması ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine bildirilmesi görevi 
dağıtım şirketlerine aittir. Kurul bu talep tahminlerini onaylar ve tahminler Türkiye Elektrik 
İletim Anonim Şirketi tarafından yayımlanır. 

Mülkiyeti kamuda olan dağıtım tesislerinin, Kurul onaylı talep tahminleri 
doğrultusunda yatırım planlarının hazırlanması ve Kurul onayına sunulması, onaylanan 
yatırım planı uyarınca yatırım programına alınan, dağıtım tesislerindeki gerekli iyileştirme ve 
güçlendirme işlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya yeni dağıtım tesislerinin inşa edilmesi görevi 
söz konusu dağıtım tesislerini işleten dağıtım şirketlerine aittir. 

d) Toptan satış faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Toptan satış faaliyetleri, Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ve özel sektör toptan satış şirketleri tarafından, bu 
Kanun, ilgili yönetmelikler, lisanslar, şebeke yönetmeliği, dengeleme ve uzlaştırma 
yönetmeliği ve ikili anlaşmalar uyarınca yürütülür. 

1. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, mevcut sözleşmeler
kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını TEAŞ'dan ve TEDAŞ'dan 
devralır. Geçici 4 üncü madde ve Geçici 8 inci madde kapsamında enerji alım ve enerji satış 
anlaşmaları imzalayabilir, devraldığı ve/veya imzaladığı anlaşmaları yürütür ve sona erdirir. 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin mevcut sözleşmelerden 31 Ekim 
2001(*) tarihine kadar devri gerçekleşen işletme hakkı devir sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım 
şirketlerine ve TEDAŞ'a karşı üstlendiği enerji satış taahhütleri ile sınırlı kalmak üzere, daha 
ekonomik bir tedarik kaynağı bulunamadığı takdirde öncelikle Elektrik Üretim Anonim 
Şirketinden alınmak ve bu halde dahi açık kalması halinde bir yılı aşmamak ve Kurul 
tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaşmaları imzalayabilir. 

2. Özel sektör toptan satış şirketleri; elektriğin toptan satışı faaliyetlerinde bulunur.

Herhangi bir özel sektör toptan satış şirketinin iştirakleriyle birlikte piyasada sahip 
olacağı toplam pay, piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının 
yüzde onunu geçemez. 

(*)Burada yeralan "30 Haziran 2001" ibaresi, 30 Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere, 27/06/2001 
tarihinde kabul edilen, 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı R.G.de yayımlanan 4694 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 
"31 Ekim 2001" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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e) Perakende satış faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Elektrik enerjisi ve/veya
kapasitenin perakende satışını ve/veya perakende satış hizmetini içeren faaliyetler, bu Kanun, 
ilgili yönetmelikler, lisanslar, müşteri hizmetleri yönetmeliği ve dağıtım yönetmeliği 
hükümleri uyarınca perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı almış dağıtım 
şirketleri tarafından yürütülür. 

f) İthalat - ihracat faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: 3154 sayılı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan Bakanlık 
görüşü doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere, 
Kurul onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
Anonim Şirketi, özel sektör toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri ve perakende satış 
lisansı almış dağıtım şirketleri tarafından, bu Kanun, ilgili yönetmelikler, lisanslar, şebeke 
yönetmeliği ve dağıtım yönetmeliği uyarınca yapılır. 

Lisans genel esasları ve lisans türleri 
Madde 3 - Bu Kanun kapsamında Kurum tarafından verilecek lisansların tabi olacağı 

usul ve esaslar ile lisanslarda yer alacak asgari hükümler şunlardır: 

a) Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar:
1. Piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her

faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her 
tesis için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. 

2. Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste
yürüten tüzel kişiler, lisansa tabi her faaliyet veya tesis için ayrı ayrı hesap ve kayıt tutmak 
zorundadır. 

3. Lisans başvuru usul ve esasları, lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri,
lisans sahibinin haklarının temliki, lisansların tadili, süreleri, süre uzatımı ve sahibi tarafından 
lisanstan vazgeçilmesi halleri ile faaliyetin türü ve üretimi, iletimi ve dağıtımı yapılan elektrik 
enerjisi miktarına göre belirlenecek lisans bedelleri yönetmelikle düzenlenir. 

4. Lisanslar, bir defada en çok kırk dokuz yıl için verilir. Üretim, iletim ve dağıtım
lisansları için geçerli olan asgari süre on yıldır. 

5. Bu Kanun hükümleri uyarınca piyasada; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistem
oluşturmak ve bunu korumak, elektrik enerjisi üretimi, toptan satışı ve perakende satışında 
rekabet ortamına uygun alt yapıyı sağlamak, dağıtım lisansı sahibi şirketlerin ve Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketinin görevidir. 

6. Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili,
lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadır. 

7. Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını Kurul denetimine
hazır bulundurmak, Kurul tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun 
faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında 
Kurula vermek zorundadır. 

8. Tüzel kişiler lisans almanın yanı sıra, faaliyet alanlarına göre yürürlükteki
mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 
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b) Lisanslarda asgari olarak yer alacak hükümler:
1. Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya

kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 
2. Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere, eşitler arasında

ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlayacağına dair hükümler. 
3. Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye, piyasa ihtiyaçlarını

dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak 
fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak 
ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaya dair yöntemler ve bunların denetlenmesine dair 
hükümler. 

4. Lisans sahibinin Kurula tam ve doğru bilgi vermesini ve tüketicilere yapılan satışlar
açısından; lisans sahibinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını en ekonomik 
kaynaktan yapmasını ve gerektiğinde piyasada yaptığı alımlarda en ekonomik alımı yaptığını 
kanıtlamasını sağlayacak hükümler. 

5. Yönetmelik uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile kayıp ve
kaçakları asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler. 

6. Lisansın iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler.
7. Lisansta değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler.
8. Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına

ilişkin hükümler. 
9. Lisans sahibine ait veya kullanımındaki tesis ve/veya tesislerin gerektiğinde lisans

amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırılması koşullarına ilişkin hükümler. 
10. Lisans sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine

ilişkin hükümler. 
11. Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin

hükümler. 
12. Lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul

tarafından çözüleceğine ilişkin hükümler. 
13. Lisansta yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz

olacağına ilişkin hükümler. 
14. Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler.

c) Elektrik enerjisi piyasasında faaliyet gösterilebilmesi için Kurum tarafından
verilecek lisans türleri aşağıda belirtilmiştir: 

1. Üretim lisansı:
Mevcut ve kurulacak olan üretim tesisleri için üretim şirketlerinin elektrik enerjisi

üretimi ve üretilen elektriğin satışına yönelik olarak, her bir üretim tesisi için Kurumdan 
almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. Üretim lisansı alınma usul ve esasları yönetmelikle 
belirlenir. 

Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, iletim ve dağıtım sistemi 
ile paralel çalışmayan ve çıkarılacak yönetmeliğe göre yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak 
için elektrik üretimi yapan gerçek veya tüzel kişiler lisansa tabi değildir. 
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Üretim şirketleri, dağıtım şirketleri ile kontrol oluşturmaksızın iştirak ilişkisine 
girebilir. 

Üretim şirketleri, bu faaliyetler dışında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. 

2. İletim lisansı:
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin mevcut ve inşa edilecek tüm iletim tesisleri

üzerinden iletim faaliyetlerini yürütebilmesi için Kurumdan almak zorunda olduğu lisansı 
ifade eder. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, şebeke yönetmeliği hükümleri uyarınca, 
piyasadaki arzla piyasa talebini karşılamak üzere yük dağıtım sıralamasının belirlenmesinden, 
gerçek zamanlı iletim kısıtlamalarına göre, teknik ve ekonomik yük dağıtım kuralları 
doğrultusunda yük dağıtımının gerçekleştirilmesinden ve yük dağıtım sıralamasının 
gerektiğinde şebeke yönetmeliği hükümleri doğrultusunda revize edilmesinden sorumludur. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, piyasada iletim faaliyeti dışında herhangi bir 
faaliyet ile iştigal edemez. 

3. Dağıtım lisansı:
Belirli bir bölgede dağıtım faaliyetinde bulunabilmek için tüzel kişilerin Kurumdan

almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. 

Özel sektör dağıtım şirketleri, dağıtım ve perakende satış faaliyeti dışında, 
lisanslarında belirtilen bölgelerde üretim lisansı almak kaydıyla ve yıllık elektrik enerjisi 
üretimi bir önceki yılda bölgelerinde tüketime sunulan yıllık toplam elektrik enerjisi 
miktarının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere üretim tesisi kurabilir. 

Dağıtım şirketleri sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya 
şirketlerinden, bölgelerinde bir önceki yılda dağıtımını yaptıkları yıllık toplam miktarın yüzde 
yirmisinden fazla elektrik enerjisi satın alamaz. 

Bölgelerinde, mevcut sözleşmeleri kapsamında işletme hakkı devri yoluyla dağıtım 
hizmeti yapma hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri bu Kanunda belirlenmiş ve 
dağıtım şirketlerinin tabi olduğu serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde sözleşmelerini 
tadil edip, yeni düzenlemelere geçmedikleri sürece, üretim lisansı alarak üretim tesisi kurma 
hakkından yararlanamaz ve üretim faaliyetiyle iştigal eden tüzel kişilerle kontrol oluşturup 
oluşturmadığına bakılmaksızın iştirak ilişkisine giremez. 

Diğer taraftan, mevcut sözleşmeleri kapsamında bölgelerinde dağıtım hizmeti yapma 
hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri, mevcut sözleşmelerini Kurulca belirlenecek bir 
süre dahilinde serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde tadil etmekle yükümlüdürler. 
Sözleşmelerin niteliği bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. 
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Dağıtım şirketleri, tanımlanan bu faaliyetler dışında piyasada başka bir faaliyette 
bulunamaz. 

4. Toptan satış lisansı:
Toptan satış şirketlerinin piyasada elektriğin toptan satışı ve serbest tüketicilere satışı

için Kurumdan almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. 

Toptan satış lisanslarında, Bakanlık kararı doğrultusunda uluslararası 
enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere elektrik enerjisi ihracatına ya da elektrik enerjisi 
ithalatına izin veren hükümler ayrı bir bölüm olarak yer alır. 

Kurul, böyle bir izni vermeden önce, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden 
teknik sınırlamalara ilişkin görüş alır. Toptan satış lisansında, ithalata ve ihracata ilişkin 
hükümler sınırlı süre ve miktarlar için geçerlidir. Bu süre, ilgili toptan satış lisansının 
geçerlilik süresinden farklı olabilir. İthalat ve ihracatla ilgili hükümlere ilişkin her türlü 
değişiklik ya da süre uzatımı, ilgili toptan satış lisansının diğer tüm hükümlerine ilişkin 
değişiklik ya da süre uzatımından ayrı olarak ele alınır. 

5. Perakende satış lisansı:
Tüzel kişilerin, piyasada perakende satış yapabilmek ve/veya perakende satış hizmeti

verebilmek için Kurumdan almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. Bir perakende satış 
lisansında, gerektiğinde Bakanlık kararı doğrultusunda iletim seviyesinin altındaki gerilim 
seviyelerinde elektrik enerjisi ithalatına izin veren hükümler ayrı bir bölüm olarak yer alır. 

Kurul, bu izni vermeden önce, söz konusu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
dağıtım şirketinden teknik konulara ilişkin görüş alır. Perakende satış lisansında, ithalata 
ilişkin hükümler sınırlı süre ve miktar için geçerlidir. Bu süre ilgili perakende satış lisansının 
geçerlilik süresinden farklı olabilir. İthalatla ilgili hükümlere ilişkin her türlü değişiklik ya da 
süre uzatımı, ilgili perakende satış lisansının diğer tüm hükümlerine ilişkin değişiklik ya da 
süre uzatımından ayrı olarak ele alınır. 

Perakende satış şirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın perakende satış ve 
perakende satış hizmeti faaliyetinde bulunur. 

Perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketleri ise ancak perakende satış lisansında 
yer alması halinde, başka bir dağıtım şirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere 
elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı yapabilir. 

6. Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı:
Kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim ve/veya

dağıtım sistemi ile paralel çalışan otoprodüktörlerin ve ortaklarına elektrik enerjisi temin eden 
otoprodüktör gruplarının Kurumdan almak zorunda oldukları lisansı ifade eder. 
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d) Lisansların sona ermesi: Lisanslar, Kurul tarafından lisansta belirtilen yöntem
uyarınca süreleri uzatılmadığı takdirde sürelerinin bitiminde veya lisans sahibi tüzel kişinin 
iflası halinde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan vazgeçmeyi istemesi halinde 
ise ancak Kurul onayıyla sona erer. 

İKİNCİ KISIM 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(*), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (* *) ve Çeşitli 

Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 
Görevleri ve Yetkileri 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  
Madde 4 - Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu Kanun ile 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
kurulmuştur. 

Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan 
hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı 
devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, 
piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri 
hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, 
denetlenmesinden, bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa 
ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak 
fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç 
duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve 
piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanun hükümleri uyarınca çıkaracağı yönetmelikleri, 
piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak 
hazırlar. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığıdır. Kurum, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere 
irtibat büroları kurabilir. 

Kurumun teşkilatı; Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu, başkanlık ve hizmet 
birimlerinden oluşur. 

(*)Burada ve Kanunun tamamında yeralan "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi,  18/04/2001 tarihinde 
kabul edilen ve 02/05/2001  tarih ve 24390 sayılı R.G'de yayımlanan 4646 sayılı Kanunun  14. maddesi ile 
"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
(* *) Burada ve Kanunun tamamında yeralan "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu" ibaresi,  18/04/2001 tarihinde 
kabul edilen ve 02/05/2001  tarih ve 24390 sayılı R.G'de yayımlanan 4646 sayılı Kanunun  14. maddesi ile 
"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Kurum, bu Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirirken yetkilerini Elektrik 
Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil ve karar organı Kuruldur. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı 
Madde 5 - Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. 

Kurul üyeleri; hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, kamu yönetimi, iktisat, 
mühendislik, işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim 
kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl 
deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. 

Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı görevlendirir. 

Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Görev süresi sona eren üyeler 
tekrar seçilebilir. 

Başkanlık veya üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı 
takdirde, boşalan üyeliklere bir ay içinde atama yapılır. 

Bu Kanunun diğer maddeleri ile belirlenen görevlerinin yanısıra, Kurul aşağıdaki 
görevleri de yerine getirir: 

a) Bu Kanun hükümlerini uygulamak.
b) Her yılın ocak ayının sonuna kadar, serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki

indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak. 
c) Tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti

verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak. 
d) Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri uyarınca mali raporlama

standartları ve yönetim bilişim sistemlerini belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak. 
e) Üretim, iletim ve dağıtım şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör grubu tesisleri

için güvenlik standartları ve şartlarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak. 
f) Piyasanın gelişimine bağlı olarak yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının

uygulanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak. 
g) Bu Kanunun amaçları ile uyumlu olarak, gerektiği durumlarda, model anlaşmalar

geliştirmek. 
h) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan

her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak. 
i) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin eşitlik ve şeffaflık standartlarına uymalarını

sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm ve şartlarına uyup 
uymadıklarını denetlemek. 

j) Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilere ilişkin standartlar ve kurallar
oluşturmak, uygulamak ve bu standartların, piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak, işletme ve 
muhasebe konularında kısıtlamalar içermesi gerektiğinde, bu kısıtlamaları belirlemek. 
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k) Yıllık raporu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları hazırlamak ve Bakanlığa
sunmak. 

l) Personel atamaları da dahil olmak üzere, Kurumun personel politikasını oluşturmak
ve uygulamak. 

m) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanması
konularında karar vermek, 

n) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların piyasaya ilişkin mevzuat ve
uygulamalarını izleyerek, gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak; yasal düzenleme ihtiyacı 
duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunmak., 

o) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme
karar vermek. 

p) Elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji
kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla gerekli tedbirleri 
almak ve bu konuda teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde 
bulunmak. 

Bu Kanunun diğer maddeleri ile belirlenen yetkilerinin yanısıra, Kurul aşağıdaki 
yetkilere de sahiptir. 

a) Bu Kanun hükümlerinin uygulanması ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri
yerine getirmek için gerekli olan ve piyasada rekabeti geliştirmeye yönelik olarak gerçek ve 
tüzel kişilerin uymaları gereken, talimatları ve tebliğleri, şebeke yönetmeliğini, dağıtım 
yönetmeliğini, müşteri hizmetleri yönetmeliğini ve dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğini 
onaylamak. 

b) Lisanslara ilişkin onaylarla, bu Kanunda belirtilen sair onayları vermek.
c) Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanıp Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

tarafından sonuçlandırılan talep tahminlerini onaylamak, gerektiğinde revize ettirmek. 
d) Kurul onaylı talip tahminlerine dayanarak, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

tarafından hazırlanan üretim kapasite projeksiyonu ve iletim yatırım planı ile bu planlarla 
uyumlu olarak mülkiyeti kamuda olan dağıtım tesislerini işleten dağıtım şirketleri tarafından 
hazırlanan dağıtım yatırım planlarını onaylamak, gerektiğinde revize edilmesini sağlamak ve 
onay verdiği yatırım planlarının uygulanmalarını denetlemek. 

e) İlgili lisans hükümleri uyarınca hazırlanacak olan; Türkiye Elektrik Ticaret ve
Taahhüt Anonim Şirketinin toptan satış fiyat tarifesini, dağıtım tarifeleri ile perakende satış 
tarifelerini incelemek ve onaylamak. 

f) İletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış için yapılacak fiyatlandırmaların ana
esaslarını tespit etmek ve gerektiğinde ilgili lisans hükümleri doğrultusunda revize etmek. 

g) Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının kendi veya ortaklarının ihtiyaçları
dışında satışa sundukları elektrik enerjisi miktarına ilişkin yüzdeleri yayımlamak ve 
gerektiğinde revize etmek. 

h) İletim ek ücreti oranını belirlemek ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik
İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ve Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemeleri 
yapmak. 

i) Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında
Kuruma ödenecek bedelleri belirlemek. 
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j) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarını incelemek
veya incelettirmek. 

k) Tüzel kişilerden istenecek olan, hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer
performans ölçütleri ile ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kurula 
vermelerini sağlamak. 

l) Bu Kanun hükümlerine, çıkarılan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından
onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı 
davranıldığı durumlarda, idari para cezası vermek ve lisansları iptal etmek. 

m) Üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin inşası ve işletilmesi sırasında genel olarak
kamu yararının, hidrolik kaynakların, ekosistemin ve mülkiyet haklarının korunması için 
diğer kamu kuruluşları ile birlikte hareket ederek kamu yararı ve güvenliğine tehdit teşkil 
eden veya etme olasılığı bulunan durumları incelemek ve bu durumları ortadan kaldırmak 
amacıyla, daha önceden bilgi vermek şartıyla bu tesislerde 20/11/1984 tarihli ve 3082 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca gereken tedbirleri almak. 

n) Kurumun, Başkanlık tarafından hazırlanan bütçesini, yıllık iş planını, gelir-gider
kesin hesaplarını, yıllık raporunu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları onaylamak ve 
gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek. 

o) Lisans sahibi tarafların, iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem
kullanımına ilişkin anlaşmaların hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, 
ihtilafları bu Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre çözmek. 

p) Kurumun harcamalarını, onaylı bütçesi çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarını
belirlemek üzere çıkaracağı yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmek. 

r) Mevcut sözleşmelerle ilgili olarak; bu sözleşmelerin tarafları arasında yapılacak ve
beş iş günü öncesinden tarih ve saati Kurula bildirilecek toplantılara, gerek gördüğünde 
katılmak. 

s) Mevcut sözleşmelere ilişkin olarak, bu Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi
piyasaya geçişi kolaylaştıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik 
önerilerinde bulunmak ve mevcut sözleşmelerin ihtilafların halline ilişkin hükümlerini ihlal 
etmemek kaydıyla, bu sözleşmelere ilişkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin 
başlatılmasından önce, ihtilafların halli için arabuluculuk yapmak. 

t) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak
gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, tüm kamu ve özel kuruluşlardan ve kişilerden 
istemek ve/veya yerinde incelemek. 

u) Uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirmek veya yetkilendirmek.

Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Başkan, Kurul kararlarının 
uygulanmasından, yürütülmesinden ve Kurulun temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk; 
Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. İkinci Başkan, 
Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 

Başkanlık tarafından Kurum personeline verilen yetkiler hariç olmak üzere, Kurumun 
tüm kararları Kurul tarafından alınır. 

Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır: 
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a) Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak.
b) Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için Kurul kararı doğrultusunda yeterli

sayıda personeli istihdam etmek. 
c) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını

temin etmek, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak 
ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek. 

d) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare
etmek. 

e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların
uygulanmasını izlemek. 

f) Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.
g) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu

hazırlamak ve Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, 
harcamaların yapılmasını sağlamak. 

Kurulun doğal gaz piyasası ile ilgili görevleri 
Madde 5/A.- (Ek madde: 18/04/2001 - 4646/15. md. ) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, doğal gaz piyasası ile ilgili olarak aşağıda 
belirtilen hususlardaki görevleri de yerine getirir: 

a) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum
görüş ve önerilerini belirlemek. 

b) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin doğrudan taraf olunan uluslararası
anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için, Kuruma düşen görevlerin yapılmasını 
sağlamak. 

c) Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Kuruma yetki verilen konularda, doğal gaz piyasa
faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütülmesini sağlamak. 

d) Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan lisans ve sertifikaların verilmesine ve
bunların yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak. 

e) Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan hükümler dahilinde özel hallerde
uygulamaya konulabilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespiti ile fiyat belirlemesine yönelik 
kararları almak. 

f) Doğal gaz piyasası içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda,
fiyat ve tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek. 

g) Doğal Gaz Piyasası Kanununda belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri onaylamak
veya tarife revizyonları hakkında karar almak. 

h) Doğal gaz piyasası faaliyetleri ile ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma
işlemlerinin yürütülmesi, yetkisi dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da 
dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarını almak. 

ı) Doğal Gaz Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel 
kişiler ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilafları çözmek. 

i) Doğal Gaz Piyasası Kanununda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve
yetkileri kullanmak. 
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Yasaklar ve görevden alma 
Madde 6 - (Değişik madde: 18/04/2001 - 4646/16. md. ) 

Kurul üyeleri üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel 
kuruluşlarda hiç bir görev alamazlar. Kurul üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki 
yıl süre ile elektrik ve doğal gaz piyasalarında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi 
tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar 
ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya 
da dolaylı ilişkiye giremez ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile uğraşamaz. 

Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine Müsteşarlığı 
tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, elektrik ve doğal gaz 
piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini 
ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları 
dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya 
devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 

Kurul üyelerinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımları, elektrik ve doğal gaz 
piyasalarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da 
bunların iştiraklerinde Kurul üyelerinin atanmasından sonra ve üyelik süresi boyunca görev 
alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir 
sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve elektrik enerjisi 
ticareti ve doğal gaz ticareti ile uğraşamaz. 

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve elektrik 
enerjisi ve doğal gaz sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, 
görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine 
kullanamaz. 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu 
maddedeki yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak 
işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları 
kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir 
nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine 
devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak 
heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından 
görevden alınır. 

Yemin ve mal beyanı 
Madde 7 - Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda görevlerinin 

devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, bu Kanunun 
hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair 
yemin eder. 
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Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. 

Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamaz. 

Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde 
ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadır. 

Kurul çalışmaları ve toplantıları, Kurul onayları, yıllık rapor ve denetim 
Madde 8 - Kurulun çalışma usul ve esasları ile başvurularda takip edeceği usuller 

yönetmeliklerle düzenlenir. 

a) Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta toplanır.
Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetir. Her bir toplantının 
gündemi toplantıdan önce Başkan ya da yokluğunda İkinci Başkan tarafından hazırlanarak 
Kurul üyelerine bildirilir. 

Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile 
alınır. 

Kurul üyeleri, kendileri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri 
hısımlarıyla ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamaz. 

b) Tüzel kişiler her türlü onay ve lisanslarla ilgili işlemlerde yönetmeliklerde
belirlendiği şekilde başvuruda bulunur. 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ortaklık yapılarında herhangi bir nedenle 
yüzde on veya daha fazla, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazla bir sermaye 
payı değişimi veya bu tüzel kişilerin birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin 
konsolidasyon, kontrolün değişmesi, satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik 
yapısının değişikliğe uğraması ya da bir tüzel kişinin sahibi olduğu üretim, iletim veya 
dağıtım tesislerinin önemli bir kısmında herhangi bir satış, devir veya diğer bir düzenleme 
sonucu değişiklik olması durumunda, Kurul onayı alınması gereklidir. Kurul onayı alınmasına 
dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Piyasada gerçekleştirilecek ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 
nci maddesi kapsamına giren birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurulunun izin verme 
yetkisi saklıdır. (Ek ibare: 18/04/2001 - 4646/17. md.) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren 
tüzel kişilerin ortaklık payları ile ilgili hususlar doğal gaz piyasasına yönelik üretim yapan 
tesislere uygulanmaz. Ancak, doğal gaz depolama tesisleri bu kapsam dahilindedir. 

c) Kurul, bir önceki mali yıl için, en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar
yazılı bir yıllık raporu bilgi için Bakanlığa gönderir. Raporda, konsolide edilmiş gelir 
tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tablolar yer alır. 
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d) (Değişik bend: 18/04/2001 - 4646/17. md. )(*) Kurum, Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 

Kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük hakları 
Madde 9 - Kurumun hizmet birimleri; Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda 

daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı 
hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, 
kadro unvanları ve sayıları Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet sözleşmesi ile 
sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli ücret ve mali 
haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Kurum için çalıştıkları süre zarfında, tüm personelin, Kurumdaki görevlerine 
başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan her türlü hakları saklı kalır. 

Yerli ve yabancı uzmanlar, birinci fıkrada belirtilen yönetmelik kapsamında, 
Başkanlığın hazırlayıp Kurulun onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre 
istihdam edilebilir. 

Kurum personeli, uzmanlık gerektiren görevlerde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları 
ile enerjiye ilişkin konularla iştigal eden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personel arasından çalıştığı kuruluş veya kurumun izni ile Kurul tarafından atanır. 

Kamu kurum ve kuruluşları dışından yapılacak atamalara ve personel kariyer 
sisteminin oluşturulmasına dair düzenleme çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kurul üyeleri ve Kurum personelinin ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen 
şartları taşımaları zorunludur. 

Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile diğer Kurum personeli, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların 
Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar 
Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra, başvuruları halinde bu Kanunun 6 ncı maddesi 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya 
atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. 

(Değişik ilk cümle: 18/04/2001 - 4646/18. md.) (*) Emeklilik açısından Kurum 
personelinin durumu, Başkanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Buna bağlı olmaksızın, emeklilik konusunda, Kurul 
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Başkanının Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyelerinin ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına denk 
statülerinin olduğu kabul edilir. 

Kurul Başkanı ve Kurul üyelerinin aylık net ücretleri, en yüksek Devlet memurunun 
her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere, Bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca tespit edilir. 

Kurul Başkanı, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile vekalet ve istisna akdi ile hizmet 
verenlerin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masraflardan hangilerinin Kurum bütçesinden 
karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Kurumun gelirleri, mal ve varlıkları 
Madde 10 - Kurumun gelirleri Kurumun bütçesini oluşturur ve aşağıdaki gelir 

kalemlerinden oluşur: 

A) (Ek bend: 18/04/2001 - 4646/19. md.) Kurumun elektrik piyasası ile ilgili gelirleri
aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 

a) Lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili, lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans
bedelleri. 

b) Yayın gelirleri ve sair gelirler.
c) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve

proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar 
tarafından verilecek hibeler. 

d) Kurul tarafından verilen idari para cezalarının yüzde yirmibeşi.
e) İletim tarifesinin en fazla yüzde biri oranındaki iletim ek ücretleri.

B) (Ek bend: 18/04/2001 - 4646/19. md.) Kurumun doğal gaz piyasası ile ilgili
gelirleri aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 

a) Katılma payı.
b) Lisans, sertifika, onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller.
c) Yayın ve sair gelirler.
d) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve

proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar 
tarafından verilecek hibeler. 

Katılma payının mükellefi, lisans ve sertifika sahibi olan tüzel kişilerdir. Katılma payı, 
anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında 
yer alan safi satış hasılatı tutarının, Kurulca %0,2 (binde iki) oranını aşmayacak şekilde 
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belirlenecek katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. Yıl içerisinde uygulanacak 
katılma payı oranı, bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir. 

Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurumun gelir fazlası ertesi yılın 
Mart ayı sonuna kadar genel bütçeye aktarılır. Kurumun gelirleri, Kurulun uygun gördüğü 
bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. Kurumun gelirleri bu Kanunda belirtilen görevlerini 
tam olarak yerine getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar, gerekli mali kaynak genel 
bütçeden karşılanır. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yaptırımlar ve Dava Hakkı 

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul 
Madde 11 - Kurul, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırım ve 

cezaları uygular: 

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin
yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da 
yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, ikiyüz milyar lira para cezası verilir ve 
yedi gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması ihtar 
edilir, ancak kolay giderilebilecek kusurlu haller için, ilgili gerçek ve tüzel kişilerden, para 
cezası uygulanmaksızın ihtar edilerek, yedi gün içerisinde bilgilerin doğru olarak verilmesi 
ve/veya inceleme imkanının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket
edildiğinin saptanması halinde, ikiyüzelli milyar lira para cezası verilir ve aykırılığın otuz gün 
içinde giderilmesi ihtar edilir. 

c) Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine
getirilmediğinin saptanması halinde, üçyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde 
düzeltilmesi ihtar edilir. 

d) Lisans müracaatında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı
belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans süresince lisans verilmesini 
etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi ve anılan gerçek dışı 
belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün 
görülmesi halinde, dörtyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar 
edilir. 

e) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması
halinde, dörtyüzellimilyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde iştirak ilişkisinin 
düzeltilmesi ihtar edilir. 

f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, beşyüz
milyar lira para cezası verilir ve on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe 
faaliyetin durdurulması ihtar edilir. 
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g) Lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan
kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde lisans iptal edilir. 

Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya 
tekrarlanması hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında 
artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası 
verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. 
Ancak aynı fiil iki yıl içinde işlendiği takdirde artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı 
cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gayri safi gelirinin 
yüzde onunu aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaşması halinde, Kurul lisansı iptal edebilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (c) veya (d) bendinde sayılan ihlallerde Kurul, fiilin 
ağırlığına göre idari para cezası uygulamaksızın lisansı doğrudan iptal eder. 

Dağıtım bölgeleri için lisansın iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda 
Kurul hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle lisansı iptal eder. 
Tesislerin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüzyirmi gün 
içerisinde ilgili tesisin satışı için ihaleye çıkılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi 
tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. 

Para cezası, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Bu 
Kanun gereğince para cezasını gerektiren fiillerin Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmünü 
içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel 
olmayacağı gibi, lisans iptaline de mani değildir. 

Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında 
irtibat olması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; irtibat bulunmaması 
halinde ise her birinin cezası ayrı ayrı uygulanır. 

Para cezası kararı verilmesi halinde ilgili tüzel kişi tebliğden itibaren onbeş gün içinde 
Kurula müracaat ederek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir. Bu talebin 
yapılmaması veya talebin reddi hallerinde para cezası kararı kesinleşir. 

Para cezası uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğu tarihi izleyen yılın başından 
itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir. 

Kurulun inceleme ve araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin ilgili 
tarafa tebliği, karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması, zamanaşımını keser. 

Verilen para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca, Kurum adına tahsil olunur. 
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Para cezası miktarları, her yıl 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 28/07/1999 tarihli ve 
4421 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır. 

Dava hakkı 
Madde 12 - Kurul kararına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak 

Danıştay’da görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden 
sayar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tarifeler, Tüketicilerin Desteklenmesi, Özelleştirme ve Diğer Hükümler 

Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi 
Madde 13 - Bu Kanun kapsamında düzenlenen tarifeler, tarifelerin uygulanması ve 

tüketicilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 

a) Tarifeler:
Bu kısımda düzenlenen ve bir sonraki yıl uygulanması önerilecek tarifeler, ilgili tüzel

kişi tarafından bu Kanun hükümleri doğrultusunda ve kendisine Kurul tarafından verilen 
lisanstaki hükümler uyarınca her yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kurul onayına 
sunulur. Kurul, bu başvuruların ilgili lisans hükümlerine uygun olduğunu tespit etmesi 
halinde, bu başvuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde onaylar. 

Lisans sahibinin, bir sonraki yıl boyunca tarifelerde yapacağı aylık enflasyon ve 
lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamalar da Kurul onayında yer alır. Bu tür fiyat 
ayarlamaları ile ilgili formüller Kurum tarafından bu Kanun hükümleri doğrultusunda verilen 
her lisansta bulunur. Fiyat yapısı içinde, söz konusu tüzel kişinin piyasa faaliyetleri ile 
doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 
tarafından uygulanacak iletim ek ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur. 

Her lisansta yer alan fiyat formülleri ancak söz konusu lisansta belirtilen zamanlarda 
ve/veya koşullarda tadil edilebilir. 

Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel 
kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden 
herhangi birisini yapmaması halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasını da içeren usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Tarife onayı gerektiren bir lisansın verilmesi ile birlikte, içinde bulunulan yıla ait tarife 
de Kurulca incelenerek onaylanır. 

b) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır:
1. Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: Bağlantı ve sistem kullanım tarifeleri, ilgili

bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir 
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dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması 
esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. 

Bağlantı fiyatları, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz. Bağlantı fiyatı, bağlantı 
yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlıdır. 

2. İletim Tarifesi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak olan
iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden 
naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak 
fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin yapacağı 
şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer alır. 

3. Toptan Satış Tarifesi: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
tarafından hazırlanacak toptan satış tarifesi, toptan satışlar için Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt Anonim Şirketinin elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek ve tüzel 
kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulayacağı fiyatları, hükümleri ve şartları 
içerir. 

Toptan satış tarifesinin belirlenmesinde Kurul, satın alınan elektrik enerjisinin 
ortalama fiyatının yansıtılmasını ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin 
mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini esas alır. 

4. Dağıtım Tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri,
elektrik enerjisinin dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel 
kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin 
fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. 

5. Perakende Satış Tarifeleri: İletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki
tüketiciler için, eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri 
ve şartları içerir. 

Serbest olmayan tüketiciler için geçerli olacak perakende satış tarifeleri, perakende 
satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ve/veya perakende satış şirketleri tarafından önerilir ve 
Kurul tarafından incelenerek, onaylanır. 

İletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki serbest tüketiciler için geçerli olacak 
perakende satış tarifeleri de bu tüketiciler ikili anlaşmalarla kendi tedarikçilerini seçene kadar, 
bulundukları dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ve/veya 
perakende satış şirketleri tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. 

Perakende satış lisansı sahibi şirketlerin lisanslarında, elektrik enerjisi tüketim 
miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin ve/veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin 
yükümlülükler yer alabilir ve buna dair ayrıntılar lisans kapsamında tanımlanır. 

c) Tüketicilerin Desteklenmesi:
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Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi 
amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon fiyatlara müdahale 
edilmeksizin, miktarı ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılır. 

Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden ve/veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve 
hasarların tazmini hususu, tüketicilerin muhatap olduğu lisans sahibi tüzel kişilerin 
lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir. 

Özelleştirme 
Madde 14 - Bakanlık, TEDAŞ, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, bunların müessese, 

bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik 
öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, 4046 
sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Bu özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, bu Kanunda belirtilen piyasa 
faaliyetlerinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerden, yabancı gerçek ve tüzel kişiler elektrik 
üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinde, sektörel bazda kontrol oluşturacak şekilde pay sahibi 
olamazlar. 

Diğer hükümler 
Madde 15 - a) Borçların Ödenmesi: 

Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi tarafından üstlenilmiş olan borç 
yükümlülüklerinden, iletim faaliyeti ile ilgili olanlar Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketine, üretim faaliyeti ile ilgili olanlar Elektrik Üretim Anonim Şirketine, ilgili 
kuruluşlarla Hazine Müsteşarlığı arasında mutabakatı altmış gün içerisinde sağlamak kaydıyla 
devredilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak özelleştirme, satış ve hisse devriyle ilgili işlemler 
aşamasında, Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu veya garantör olduğu iç ve dış ikraz 
anlaşmaları çerçevesinde, ilgili elektrik üretim ve iletim tesislerinin finansmanı amacıyla 
gerçekleştirilen yatırımlardan doğan mali yükümlülükler, bu tesisleri devralan ilgili tüzel 
kişinin yükümlülükleri arasında yer almak üzere Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi, Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
arasında yapılacak protokol ile tespit edilir. 

b) Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Piyasa Mali Uzlaştırma 
Merkezi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve Kurulca onaylanan 
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, gerçekleşen alım-satımlar 
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ile sözleşmeye bağlanmış miktarlar arasındaki farkları esas alarak, piyasada faaliyet gösteren 
tüzel kişilerin borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle, mali uzlaştırma 
sistemini çalıştırır. 

Tüzel kişiler, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin piyasada faaliyet gösteren tüzel 
kişilerin, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca borçlu ya da alacaklı oldukları 
tutarları belirleyebilmesi için, gerekli tüm verileri Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine 
vermekle yükümlüdür. 

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi hiçbir koşulda kendi hesabına elektrik enerjisi 
ve/veya kapasite alım-satımı ya da farklı şekillerde ticareti ile iştigal edemez. Piyasa Mali 
Uzlaştırma Merkezine verilen tüm veriler, dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği hükümleri 
uyarınca gizli tutulur. 

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinden, hizmet alan tüzel kişiler, dengeleme ve 
uzlaştırma yönetmeliği uyarınca ve bu yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda belirlenen bir 
ücreti öderler. 

c) Kamulaştırma:

Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek 
lüzum kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve Bakanlık onayı ile yürürlük kazanır. 

Elektrik piyasasında üretim, dağıtım ve iletim faaliyetlerinde bulunan veya bulunacak 
tüzel kişilerin Kurumdan kamulaştırma talep etmeleri halinde, Kurulca kamulaştırmaya karar 
verildiği takdirde kamulaştırma işi Kurumca yapılır. Bu durumda kamulaştırma bedeli ile söz 
konusu kamulaştırmadan doğabilecek tezyid-i bedeller ilgili tüzel kişi tarafından ödenir. 
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye; kullanım hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen 
tüzel kişiye ait olur. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup geçerliliği 
bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisansların sona ermesi veya iptali halinde, tüzel kişilerce ödenmiş bulunan kamulaştırma 
bedelleri iade edilmez. 

d) Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama:

Tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedeli ilgili 
tüzel kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak tesisini ve bu arazilerin 
kiralanmasını talep edebilir. 

Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre 
intifa, irtifak, üst hakkı veya uzun süreli kiralama yoluna gider. 
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Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme 
yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir 
cüzü olup, geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Uygulanmayacak hükümler 
Madde 16 - Kurum; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir. Kurum ve Kurumun gelirleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Kurum tarafından açılacak davalarda teminat 
aranmaz. 

Değiştirilen ve kaldırılan hükümler 
Madde 17 - a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan "turistik tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve enerji üretimi 
tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin" ibaresi 
eklenmiştir. 

b) 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
görevleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde" ibaresi 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı 
takdirde ve ölçüde" ibaresi eklenmiştir. 

c) 28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 
07/11/1985 tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun"un ek 1 inci 
maddesi, ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile ek 3 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 18 - 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.(*) 

Ek Madde 1 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş, işletmeye 
alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik santrallerinin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve 
bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazlar; bu tesislerin tespit edilecek bedelleriyle Hazine 
Müsteşarlığı tarafından temin edilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen dış 
kaynaklı proje kredilerinden doğan mali yükümlülükler ve Kamu Ortaklığı Fonu ödemeleri 
dikkate alınarak tespit edilecek bedelleri üzerinden Elektrik Üretim Anonim Şirketine 
devredilir. 
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İlgili kuruluşlara ödenecek bu bedellerin tespiti, Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi arasında düzenlenecek bir 
protokol ile tespit edilir. Devir işlemlerine ait usul ve esaslar, bu hükmün yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Ek Maddeler  
Ek Madde 1 - (Ek madde: 18/04/2001 - 4646/20. md.) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu Kanunun uygulanması ile birlikte, Doğal Gaz 
Piyasası Kanununu da uygulamakla yetkili ve sorumludur. Doğal gaz sektörü ile elektrik 
enerjisi sektörünün birbirinden farklı piyasalar olması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu ve Kurulu piyasalarla ilgili görev, yetki ve düzenlemeleri ayrı ayrı ve kendi 
kanunlarına göre yürütür. 

Ek Madde 2 - (Ek madde: 18/04/2001 - 4646/20. md.) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, 
ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden, piyasa ve sistem 
işleyişinin incelenmesinden, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin 
oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, maliyeti yansıtan 
fiyatların incelenmesinden ve piyasada Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun şekilde 
davranılmasını sağlamaktan yetkili ve sorumludur. 

Doğal Gaz Piyasası Kanununun yürütülmesinde, gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan 
alacakları lisans veya sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi, gözetimi, 
yönlendirilmesi, uyulacak usul ve esaslar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı, verilme 
kriterleri, süreleri, bedellerinin tespit şekli, çevre mevzuatı ile uyum sağlaması, sicil 
kayıtlarının tutulma usulü ile lisans ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ve 
piyasanın düzenlenmesi ile ilgili gerek görülen diğer hususlar çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

Kurum, Kurul kararıyla Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca çıkaracağı 
yönetmelikleri ve uzun vadeli programları piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar. 



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    125

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 - Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketlerine bu Kanun ile verilen 
görev ve yükümlülükler, bu kuruluşlar tüzel kişiliği haiz olana kadar TEAŞ tarafından 
yürütülür. 

Geçici Madde 2 - Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun ilk üyeleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde atanır. 

İlk defa atanan üyelerden Başkan dışında, ikinci yılın sonunda kura sonucunda 
belirlenecek iki üye ve dördüncü yılın sonunda, kalan üyelerden kura sonucunda belirlenecek 
iki üyenin yerine, bu Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak yeni üye ataması yapılır. 

Kurul oluşmadan Kurum personelinin ataması yapılamaz. 

Geçici Madde 3 - Hazırlık dönemi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onsekiz 
aylık süreyi ifade eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya 
kadar uzatabilir. 

Hazırlık dönemi kapsamında: 
a) Dönem süresince;
1. Piyasada faaliyet göstermekte olan tüzel kişilerin lisans alma zorunlulukları

bulunmamaktadır. 
2. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun görevlerini etkin, verimli ve eksiksiz

olarak yerine getirebilecek seviyeye en kısa zamanda erişebilmesi için Kurumun iş 
süreçlerinin tasarımını, ilgili yöntem, standart ve dokümanların geliştirilmesini, bilişim alt 
yapısının ve sistemlerinin tasarım, geliştirme ve uygulamasını ve Kurum personeli için gerekli 
olacak eğitim programlarını da içeren Kurum gelişim süreci, Kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip Bakanlık tarafından başlatılır ve Kurulun oluşmasını müteakip Kurul tarafından 
üstlenilerek Bakanlık ile koordinasyon içinde yürütülerek tamamlanır. 

3. Bu Kanunla düzenlenmesi gereken yönetmelikler hazırlanır ve yayımlanır. Bu
Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur. 

4. Şebeke yönetmeliği, dağıtım yönetmeliği, müşteri hizmetleri yönetmeliği ve
dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği bu Kanunda görevlendirilen kamu kuruluşları 
tarafından hazırlanır. Hazırlık döneminin bitmesinden önce tamamlanmaları halinde 
dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği hariç yürürlüğe konmaları için gerekli çalışmalar, Kurul 
oluşturulana kadar, Bakanlıkla koordineli olarak, Kurulun oluşumunu müteakip, Kurulla 
koordineli olarak bu yönetmelikleri hazırlayan kuruluşlar tarafından yürütülür. 

5. Kurulun oluşumuna kadar elektrik enerjisi arz güvenliği açısından acil hallere
münhasır olmak üzere Bakanlık gerekli önlemleri alır. 
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b) Dönem sonu itibariyle;
1. Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye

Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, TEDAŞ ve üretim ve dağıtım tesislerini 
işletmekte olan veya mevcut sözleşmeleri ile üretim ve dağıtım tesislerini işletme hakkı elde 
etmiş olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiler, ilgili yönetmeliklerin çıkarılmasını 
takiben, yönetmeliklerde belirtilen lisans başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeleri, 
yönetmeliklerde belirtilen süreler içinde Kurula sunar. Bu Kanun kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişilere Kurum tarafından, başvuru tarihlerinden 
itibaren bir ay içinde lisansları verilir. Söz konusu tüzel kişiler, lisansların verilmesine kadar, 
piyasa faaliyetlerini yürürlükteki usul ve esaslar uyarınca yürütürler. 

2. Birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin, bu hizmetlerin
yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, bunlardan doğan hak ve 
vecibeleri ile bu Kanun hükümleri göz önüne alınarak, Kurul tarafından belirlenen esaslar 
uyarınca tadil edilir. Kurul, tüzel kişilerce vazgeçilen faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 
gerekli önlemleri alır. Bu faaliyetlerden iletim faaliyetleriyle ilgili hususlar Kurulun 
yönetmelikle belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür. 

3. Yürürlükte olan tarife dışı ve tarife altı uygulamalar ile elektrik satış tarifeleri
üzerindeki fonlar ve payların oranlarını sıfıra kadar indirmeye ve bu konulara dair 
düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçici Madde 4 - Kamuya ait elektrik enerjisi üretim ve dağıtım tesislerinden işletme 
hakları devri öngörülenlerden devir işlemlerini 31 Ekim 2001(*) tarihine kadar 
tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmeleri hükümsüzdür.(**) 

İşletme hakkı devir işlemleri yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen tarihe kadar 
tamamlananlardan, çevre kirliliğini önleyici tesisleri TEAŞ tarafından yapılanların bitirilmesi 
ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin alınması için, devir tarihinden itibaren iki yıllık 
süre tanınır. Bu süre zarfında söz konusu tesislerdeki elektrik üretim faaliyeti bu gerekçeyle 
durdurulamaz. 

Geçici Madde 5 - TEDAŞ ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi bünyesinde yer alan 
bağlı ortaklıklar, işletme hakları veya mülkiyetleri devredilene kadar mevcut statülerini korur. 

a) Dağıtım faaliyeti çerçevesinde;

(*)Burada yeralan "30 Haziran 2001" ibaresi, 30 Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere, 27/06/2001 
tarihinde kabul edilen, 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı R.G.de yayımlanan 4694 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 
"31 Ekim 2001" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(**)Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesinin 27/06/2001 tarih ve E.2001/293, K.2001/7 (Y.D.) sayılı 
Kararıyla durdurulmuştur. Yürürlüğü durdurma kararı 30/06/2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
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1. İşletme hakkı özel sektöre devredilmemiş olan ya da sair şekillerde
özelleştirilmemiş olan dağıtım bölgelerinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 
TEDAŞ tarafından yürütülmesine devam olunur. Ancak, bu bölgelerde özel perakende satış 
şirketleri de faaliyet gösterebilir. 

2. Mevcut sözleşmeler uyarınca, TEDAŞ'ın mülkiyetindeki dağıtım tesislerini işleten
özel dağıtım şirketlerinin yatırım programlarını ve projelerini incelemek, onaylanarak 
programa alınan projelerin yatırım programına uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
denetlemek, bu sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece TEDAŞ'ın yükümlülüğündedir. 

b) Üretim faaliyeti çerçevesinde; Elektrik Üretim Anonim Şirketinin, bünyesindeki
bağlı ortaklıklar dahil, işletmekte olduğu üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin satış 
fiyatları içerisinde; tesisler için kullanılmış öz kaynak, kredi, anapara, faiz ve kur farkları ile 
Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait yönetim giderleri de yer alır. Kredilere ait 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi Elektrik Üretim Anonim Şirketinin sorumluluğundadır. 

Geçici Madde 6 - Elektrik Üretim Anonim Şirketi, süresi Kurulca belirlenen bir 
dönem boyunca, ürettiği elektrik enerjisini, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim 
Şirketine satar. Ancak, söz konusu dönem hazırlık döneminin sona ermesinden itibaren beş 
yıldan fazla olamaz. 

Bu dönem boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketinin, Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt Anonim Şirketine elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına ilişkin usul ve esaslar 
3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 
göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra doğrudan iletim sistemine 
bağlı olan tüketiciler ile Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yirmidört ay sonra geçerli 
olmak üzere, bir önceki yıla ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri dokuz milyon 
kilovatsaatten fazla olan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iletim sistemine doğrudan bağlı olan 
tüketicilerle yapılan ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından 
devralınan sözleşmeler, bu tüketiciler tedarikçilerini seçene kadar yürürlükte kalır. 

Geçici Madde 8 - 3996 sayılı Kanun hükümleri çerçevesindeki Hazine garantileri, bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce kararlaştırılmış bulunan projeler için 2002 yılı sonu 
itibarıyla işletmeye geçmeleri kaydıyla verilebilir. Bu projelerden Hazine garantisi verilmiş 
olanların 2002 yılı sonu itibarıyla işletmeye alınamaması halinde Hazine garantileri geçersiz 
olur. 

Bu projeler haricinde 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun ile 16/07/1997 tarihli ve 
4283 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hazine garantisi verilemez. 

Yürürlük 
Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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OTOYOL 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN  
ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE 
İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ  HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası       : 3465 
Kabul Tarihi            : 28/5/1988 

          Yayımlandığı R. Gazete  Tarihi  : 2/6/1988   Sayısı: 19830 

Amaç
          Madde 1- Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi 
statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, 
bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları 
Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenlemektir. 

          Kapsam 
          Madde 2- Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri ile otoyolun 

veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletilmesi görevinin 

verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve  görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları 

kapsar. 

          Tanımlar 
Madde 3- Bu Kanunda geçen deyimlerden; 

a) Bakan; Bayındırlık ve İskan Bakanını,

b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük; Karayolları Genel Müdürlüğünü,

d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,

e) Bakım İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri

f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu,
tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,

g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergahtaki, bütün tesisleriyle birlikte otoyolun
bulunduğu yeri,

h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen Türkiye'de kurulmuş
sermaye şirketlerini,

İfade eder. 



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    132

         Görevin Verilmesi 
          Madde 4-  

a) Erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) yapımı, bakımı ve işletilmesi ile
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesinde sermaye
şirketleri görevlendirilebilir.

b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yolculukla
ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi şirketlere yaptırılabilir.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlendirme ve yaptırma ile ilgili usul   ve esaslar
yönetmelikle tespit edilir. 

        Madde 5- Verilecek görev, bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet 
tesislerinin, projelendirilerek veya projesine göre yapım, bakım ve      işletilmesini kapsar. 

          Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin yapım, 
bakım ve işletilmesini de kapsar. 

Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği      şahıs 
veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel    Müdürlüğe karşı 
yükümlülükleri devam eder. 

Görevin Sona Ermesi 
          Madde 6- Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona ermesi ile 
birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Genel Müdürlüğe 
bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer. 

Sözleşmeler,görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi 
halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir. 

Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları sözleşmede 
düzenlenir. 

Tarife Belirleme Esasları 
          Madde 7- Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Kara      yolları Genel 
Müdürünün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. 

          Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti 
oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yola işletme devresinde yapılan yatırımlar ile 
bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları 
mümkün kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır. 
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          Kamulaştırma 
      Madde 8- Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve 

Genel Müdürlük adına yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya 
kısmen, şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir. 
          Mülkiyet 
          Madde 9- Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin  mülkiyeti 
Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir. 

          Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türlü  hukuki, 
cezai ve mali sorumluluk, görevli şirkete aittir. 

          Görevin Devri 
          Madde 10- Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin verilmesine 
ilişkin usul ve esaslar uygulanır. 

          Yönetmelik 
          Madde 11- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir. 

          Yürürlük  
          Madde 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

          Yürütme 
          Madde 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN 
ERİŞME KONTROLLU KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE 
İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 

 UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1/3/1993    No  : 93/4186  
Dayandığı Kanunun Tarihi   : 28/5/1988  No  : 3465  
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 14/4/1993  Sayısı : 21552  

BİRİNCİ KISIM  

Genel Esaslar 

Amaç 
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, tüm tesisleri ile erişme kontrollu karayollarının 

(otoyolların) veya Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılacak otoyolları üzerindeki 
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile sermaye şirketlerinin 
görevlendirilmesi, sözleşme yapılması, görevlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sona ermesi ve 
tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki 

Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Kanun : 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme
Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanunu, 

b) Bakan : Bayındırlık ve İskan Bakanını,

c) Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

d) Genel Müdür : Karayolları Genel Müdürünü,
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e) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
f) Otoyol : Üzerinde erişme kontrolunun uygulandığı karayolunu,

g) Bakım-İşletme Tesisi : Yolun bakım ve işletme gibi hizmetleri ile ilgili tüm yapı
ve tesisleri, 

h) Yolculukla ilgili Hizmet Tesisleri : Otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu,
tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri, 

ı) Görev Yeri : Tespit edilen belirli güzergahtaki tüm tesisleri ile birlikte otoyolun 
bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili 
hizmet tesislerinin bulunduğu yeri, 

j) Görevli Şirket: Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapılacak otoyollar
üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile 
görevlendirilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketini, 

k) Sözleşme : Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere Genel
Müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi, 

l) İstekli : Göreve talip olan, Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketleri veya 6224 sayılı
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirketleri, 

m) Belli İstekli: Önseçim Komisyonunca yeterli görülen istekli,

n) Şartname : Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belge
veya belgeleri, 

o) Görevlendirme : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, önseçimle yeterlilikleri
belirlenmiş, istekliler arasından seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili 
mercilerin onayı ile  tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, 

ifade eder. 

Görev Yerinin Tespiti 
Madde 5 - Görev yeri, Genel Müdürlükçe belirlenen otoyol ağı üzerinde Genel 

Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit edilir. 

Görev Kapsamı 
Madde 6 - Verilecek görev; bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili 

hizmet tesislerinin, Genel Müdürlükçe yapılmış veya yaptırılmış projesine, sözleşmeye ve 
sözleşme eki şartnamelere, standartlara göre yapımı, bakımı ve işletilmesini veya proje 
yapımı da dahil yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsar. 
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Finansman 
Madde 7 - Görev kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün finansman 

görevli şirketçe sağlanır ve her türlü harcama görevli şirketçe yapılır. 
Projelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) 

nın uygun görüşü ile, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde finansmanı ve gerçekleştirilmesi 
de mümkündür. 

Mali kaynak sağlanması konusunda Genel Müdürlük herhangi bir yükümlülüğe 
giremez. 

İsteklilerde Aranacak Ön Seçime Katılabilme Şartları 
Madde 8 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlere katılabilmek için; 

a) Özel hukuk hükümlerine göre Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketi veya 6224 sayılı
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirket olmak, 

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

c) Kanuni ikametgahını bildirmek,

d) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,

e) İstenilen teminat ve belgeleri vermek,

şarttır. 

Ön Seçim ve Görevlendirmeye Katılamayacak Olanlar 
Madde 9 - Aşağıda yazılı olanlar önseçime veya görevlendirmeye katılamazlar: 

a) Görevlendirme konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak,
onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye 
kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının (yönetim kurullarında görevli olmadıkları 
anonim ortaklıklar hariç) ortak oldukları sermaye şirketleri, 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu Yönetmelik
hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar, 

c) Belgelerin kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçmedikçe
görevlendirme belgelerinin hazırlanması ile ilgili müşavirlik hizmetlerini yüklenmiş olanlar, 

Yukarıdaki bentlerde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile (a) bendinde belirtilen 
kişiler, vekil veya temsilci sıfatları ile de olsa dolaylı olarak görevlendirmeye katılamazlar. 
Bu yasaklara rağmen katılanların teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir, üzerine 
görevlendirme veya sözleşme yapılmışsa iptal edilir. 
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Şartnameler 
Madde 10 - Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan görev konusu işlerin her 

türlü özelliğini belirten şartname, varsa ekleri ve ön seçim dokümanları Bakan onayı ile 
kesinleşir. 

Ancak 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yap-işlet-devret modeli kapsamına 
alınan projeler için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) 
nın ön oluru ayrıca istihsal edilir. 

Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka 
genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur: 

a) Görevin niteliği, nevi ve kapsamı,

b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları,

c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

d) Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,

e) Sermaye şirketlerinde aranılan şartlar ve belgeler,

f) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespitte Genel Müdürlüğün
serbest olduğu, 

g) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakan
tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 

h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

j) İhtilafların çözüm şekli.

Düzeltme, Değişiklik ve Açıklama 
Madde 11 - Genel Müdürlük, teklif verme tarihi ile teklif vermeye dayanak teşkil eden 

belgelerde her türlü düzeltme, değişiklik veya açıklamayı yazılı olarak yapmaya yetkilidir. Bu 
belgelerdeki düzeltme, değişiklik veya açıklamalar ile teklif verme yeri, günü ve saatindeki 
değişiklikler teklif verme tarihine 15 (onbeş) gün kalıncaya kadar yapılabilir ve isteklilere 
tebliğ edilir. 
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Birinci fıkraya göre yapılan düzeltme, değişiklik veya açıklamalar teklif vermeye 
davet edilen şirketlere Genel Müdürlük tarafından gönderilir. Şirketler tekliflerini, bu ekleri 
de gözönüne alarak hazırlamak ve bu ekleri teklif dosyası içinde bulundurmak zorundadırlar. 

Birinci fıkra hükmü dışında Genel Müdürlük mensubu hiç bir kimsenin teklif 
belgelerinin hiç bir yerinde düzeltme, değişiklik veya açıklama yapmaya veya Genel 
Müdürlüğü bağlayıcı davranışlarda bulunmaya yetkisi yoktur. 

Projeler 
Madde 12- Projeler, önceden Genel Müdürlükçe hazırlanmış veya hazırlattırılmış 

olabileceği gibi, görevli şirkete de görev kapsamı içinde, nitelikleri, standartları, teknik 
şartları ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslara göre hazırlatılabilir. 

Bu projeler Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. 

Nitelikler, standartlar, teknik şartlar ve diğer hususlar ile projelerde gerekli görülen 
değişiklikler Genel Müdürlük onayı ile yapılabilir. 

Güzergahın kesinleşmesi sırasında 1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu 
ve diğer mevzuatla ilgili olarak kamu kuruluşlarından alınacak izin ve benzeri işlemlerde 
Genel Müdürlük kendi görevleri çerçevesinde aracı ve yardımcı olur. 

İKİNCİ KISIM 

Ortak Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Görevin Verilmesiyle İlgili Hazırlıklar 

Bedel Tahmini 
Madde 13 - Görevin niteliği gereği, bedel tahmini yapılması zorunlu değildir. 

Onay Belgesi 
Madde 14 - Görevlendirilmesi yapılacak her görev için Bakan onayına sunulmak 

üzere bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde görevlendirme konusu olan görevin nevi, 
niteliği, kapsamı, varsa proje numarası, görevin verilmesinde uygulanacak usul, geçici 
teminat, yapım kesin teminatı ve işletme teminatı oranları belirtilir. 

Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığı verilip verilmeyeceği, 
bedel karşılığında verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. 
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Şartnamelerin Verilmesi 
Madde 15 - Görevlendirmesi yapılacak göreve ait şartnameler ve eklerinin tasdikli 

örnekleri onay belgesindeki esaslara göre isteyenlere verilir. 

Şartname ve ekleri Genel Müdürlük 'te bedelsiz görülebilir. 

Önseçim ve Görevlendirme Komisyonları 
Madde 16 - Genel Müdür; 

a) İstekli şirketlerin müracaatlarını değerlendirmek üzere iş alanında uzman
memurlardan en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir önseçim komisyonunu, 

b) Görevlendirme işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görev konusu iş alanında
uzman en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir görevlendirme komisyonunu, 

c) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, görevlendirme kararlarına katılmamak şartıyla
gereği kadar memur ve uzmanı, 

görevlendirir. 

Yukarıdaki komisyonların başkanları üyeler arasından Genel Müdür tarafından 
belirlenir. 

Komisyonların Çalışması 
Madde 17 - Önseçim ve görevlendirme komisyonları eksiksiz olarak toplanır. 

Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf 
çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy 
gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve 
kararlarından sorumludurlar. 

Görevlendirme İşlem Dosyasının Düzenlenmesi 
Madde 18- Görevlendirme suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. 

Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve 
ekleri, gerekli projeler, duyuruya ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile 
saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. 

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler 
Madde 19 - Görevlendirmenin en elverişli koşullarla sonuçlanmasını sağlamak 

amacıyla, isteklilerde mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranır. Bu amaçla puanlama 
esaslarına göre önseçim yapılır. 

Önseçime müracaat eden şirketlerin yeterliliklerini tespit etmek için görevin özelliğine 
bağlı olarak istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgi ve belgelerin hangi esaslara 
göre değerlendirileceğini belirten önseçim dokümanları Genel Müdürlükçe hazırlanır. 
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Önseçim dokümanlarındaki formlara uygun olarak istekliler tarafından hazırlanan bilgi ve 
belgelere verilebilecek maksimum puanları gösterir bir puanlama cetveli de önseçim 
dokümanları arasında yer alır. 

Önseçim dokümanlarında;  

a) Sermaye şirketinin ana sözleşmesine ve sermaye yapısına,

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen
anonim şirket ile ilgili olarak ortaklık kurulacak firmaların taahhütnameleri ve
sermaye yapılarına,

c)  Sermaye şirketince veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketçe öngörülen 
finansman modeline,

d) Görevin nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine,

e) Sermaye şirketinin veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi 
oluşturulacak ortakların görev kapsamı işlerdeki deneyimine,  

f) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer hususlara,

ait bilgi ve belgeleri isteyen formlar bulunur. 

İsteklilerin önseçim dokümanlarında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz vermeleri ve 
Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri zorunludur. 

Görevlendirme İçin Önseçim İlanı 
Madde 20 - Görev konusu işler, isteklilere Resmi Gazete' de ve yurt içinde dağıtımı 

yapılan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 
gün önce olmak üzere ve birer defa ilan yapılarak duyurulur. 

Önseçim İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar 
Madde 21 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 

a) İsteklilerin Türkiye'de kurulu sermaye şirketi veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirket olacağı, 

b) Görevin niteliği, yeri ve kapsamı,

c) Önseçim belgelerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
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d) Önseçim için istenen belgelerin nereye ve hangi tarih ve saate kadar teslim
edileceği. 

Teklif Vermeye Davet 
Madde 22 - Önseçim komisyonunca yeterli görülen isteklilere belirtilen gün ve saatte 

tekliflerini vermeleri için en az 45 (kırkbeş) gün önce iadeli taahhütlü bir davet mektubu 
gönderilir veya imza karşılığı teslim edilir. 

Önseçim ve Görevlendirme İçin Son Başvuru Tarihlerinin Tatil Gününe 
Rastlaması 

Madde 23 - Önseçim ve görevlendirme için son başvuru tarihleri tatil gününe 
rastlamışsa, önseçim başvurusu ve görevlendirme tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip 
eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ilan edilen 
saat değişmez. 

Tekliflerin Açılma Zamanı 
Madde 24 - Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere 

tespit edilir. Açılma zamanı için, PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler 
açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. 

Tekliflerle İlgili Masraflar 
Madde 25 - Kabul edilsin veya edilmesin teklif veren sermaye şirketlerinin teklifleri 

ile ilgili her türlü masraf kendilerine aittir. 

Geçici Teminat 
Madde 26 - Teklif verenlerden teklif mektubu ile beraber finansman analiz raporunda 

gösterilen, proje dahil, yapım maliyeti üzerinden en az %1 (yüzdebir) en çok % 3 (yüzde üç) 
oranında geçici teminat alınır. 

Görevlendirilmesine karar verilen şirketin sözleşme yapmaktan kaçınması veya kesin 
teminatı vermemesi durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, 
görevlendirme kararı kaldırılır ve geçici teminatı Genel Müdürlükçe gelir kaydedilir. 

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 
Madde 27 - Geçici teminat, yapım kesin teminatı veya işletme teminatı olarak kabul 

edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen bankaların verecekleri
teminat mektupları, 

c) Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller, hazine bonoları,
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d) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında
Kanuna göre çıkartılan menkul kıymetler. 

Tahviller, bonolar ve menkul kıymetlerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç 
edilenler anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

Teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından, Genel Müdürlük 
saymanlığına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamazlar. 
Görevlendirilen isteklinin teminat mektubu görevlendirmeden sonra saymanlık müdürlüğüne 
teslim edilir; kendilerine görev verilmeyen isteklilerin geçici teminatları geri verilir. 

Teminat Mektupları 
Madde 28 - Bankaların 3465 sayılı Kanun kapsamındaki işler için verecekleri teminat 

mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Görevlendirme Kararları 

Önseçimin Uygulanmaması 
Madde 29 - Özellik arz eden ve üzerinde yapımı ileri teknoloji gerektiren köprü ve 

tünel ihtiva eden otoyolların yapımı, bakımı ve işletilmesi ile ilgili görevlendirmelerde 
önseçim ilanı ve önseçim işleminin uygulanmamasına, Genel Müdürlüğün önerisi, Bakanlığın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

Uygun Teklifin Tespiti 
Madde 30 - Belgeleri uygun bulunan ve aynı zamanda Genel Müdürlüğe sağlayacağı 

toplam geliri en yüksek olan teklif uygun teklif olarak kabul edilir. 

Toplam gelir, tesisin ekonomik ömrünün işletmeye açılma tarihinden itibaren 50 (elli) 
yıl olduğu kabul edilerek, sermaye şirketi tarafından işletildiği süre içinde yıllık gayri safi 
hasıladan verilmesi taahhüt edilen paylar ile tesisin Genel Müdürlüğe tesliminden sonraki 
dönemde Genel Müdürlüğün elde edeceği tahmini gelirin toplamıdır. 

Toplam gelirin hesaplanması ile ilgili esaslar ayrıntılı olarak şartnamede belirtilir. 

 Komisyonların Görevlendirmeyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması 
Madde 31 - Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle görevlendirmeyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonların görevlendirmeyi yapmama kararı kesindir. 

Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar 
Madde 32 - Görevlendirme komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve 

üyelerinin adları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 
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Kararlarda isteklilerin adları, adresleri, teklif ettikleri görev süreleri ve pay yüzdeleri, 
görevlendirmenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, 
görevlendirme yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

Görevlendirme Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi 
Madde 33 - Görevlendirme komisyonları tarafından alınan görevlendirme kararları, 

Genel Müdürün uygun görüşü ile Bakan onayına sunulur. Bakan tarafından karar 30 gün 
içinde onaylanmaz veya iptal edilirse görevlendirme hükümsüz sayılır. 

Görevlendirme Kararlarının Bildirilmesi 
Madde 34 - Bakan tarafından onaylanan görevin verilmesine ilişkin görevlendirme 

komisyonu kararı onaylandığı günden itibaren engeç 5 işgünü içinde, görev verilmesine karar 
verilen şirketin yetkilisine imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla 
tebligat adresine postalanır. 

Görevlendirme kararının Bakan tarafından iptal edilmesi halinde de, durum istekliye 
aynı şekilde bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görevlendirme Usulleri 

Görevlendirme Usullerinin Neler Olduğu 
Madde 35 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerin verilmesinde sermaye şirketleri 

arasında kapalı teklif usulü veya pazarlık usulü uygulanır. 

Görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, 14 üncü madde 
gereğince alınacak onay belgesinde belirtilir. 

Belli İstekliler Arasında Yapılacak Görevlendirmeler 
Madde 36 - Belli istekliler arasında kapalı teklif usulünün uygulanması halinde mali 

ve teknik yeterlilikleri ve güçleri, bu Yönetmelikte belirtilen usullerle (ön seçim) tespit 
edilmiş olan isteklilerden kapalı teklif alınır. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar 
alınması şarttır. 

Tekliflerin Hazırlanması 
Madde 37 - Bu usulle yapılan görevlendirmeler için teklifler yazılı olarak yapılır. 

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı ve tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri isteklinin yetkili temsilcisi 
tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat 
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mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın 
üzerine isteklinin adı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının isteklinin yetkilisi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda 
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen süre ve 
Genel Müdürlüğe ödenecek pay yüzdelerinin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Yazı ve rakamla belirtilen 
değerler arasında farklılık olması halinde yazı ile belirtilenler geçerli sayılır. 

Tekliflerin Verilmesi 
Madde 38 - Teklifler davet mektubunda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler 
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ile açık adresi yazılır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin davet mektubunda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış 
zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Teklifte Değişiklik Yapılamayacağı 
Madde 39 - Teklifler komisyon başkanlığına verildikten sonra teklif verenlerce 

değişiklik yapılamaz ve teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış Zarfların Açılması 
Madde 40- Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla 

belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan isteklilerin yetkili temsilcileri önünde alınış 
sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup 
olmadığı belirlenir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. 

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun veya tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu 
taşıyan iç zarfları açılmaz ve başka bir işlem yapılmadan diğer belgelerle birlikte yetkili 
temsilcilere iade edilir. Bunlar görevlendirmeye katılamazlar. 

İç Zarfların Açılması 
Madde 41 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, görevlendirmeye 

katılacakların dışındakiler komisyon toplantı odasından çıkarılır. Daha sonra zarflar numara 
sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi 
yapılır. Bu liste, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası 
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kabul edilmeyen tekliflerin kabul 
edilmeme sebepleri komisyon kararında açıkça belirtilir. 
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Komisyon, incelemesi sırasında gerekli görürse teklif verenden teklifi hakkında 
açıklayıcı bilgi isteyebilir. 

Görevlendirme Sonucunun Karara Bağlanması 
Madde 42- 41 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek; 

a) Görevlendirmenin yapıldığı, ancak Bakan onayına bağlı kaldığı,

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve
şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise görevlendirmenin 30 günü geçmemek 
üzere başka bir güne bırakıldığı, 

c) Görevlendirmenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti 
halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır 
bulunanlara bildirilir. 

Tekliflerin Aynı Olması 
Madde 43 - Birkaç istekli tarafından verilen tekliflerin uygun teklif olduğu anlaşıldığı 

takdirde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun teklifi verene 
görev verilir. İkinci tekliflerin de aynı sonucu vermesi halinde, 19 uncu maddede belirtilen 
önseçim değerlendirmesinde yüksek puan alan tercih edilir. 

Teklif Zarflarının Açılması Sırasında Hazır Bulunmayan İstekliler 
Madde 44 - Teklif zarflarının açılması sırasında yetkili temsilci veya noterden tasdikli 

vekaletnameyi haiz bir vekil bulundurmayan istekliler görevlendirmenin yapılış tarzına ve 
sonucuna itiraz edemezler. 

Kapalı Teklif Usulüyle Görevlendirmenin Yapılamaması 
Madde 45 - Belli sermaye şirketleri arasında istekli çıkmadığı veya teklifin 

komisyonca uygun görülmediği durumlarda yeniden aynı usulle görevlendirme cihetine 
gidilir veya kamu yararı görüldüğü takdirde, iş pazarlıkla yaptırılır. İşin Pazarlığa bırakılması 
halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası ve teklif veren tüm 
isteklilerin pazarlığa davet edilmesi zorunludur. 

Pazarlık Usulüyle Görevlendirme 
Madde 46 - Pazarlık usulünün uygulanmasında yarar görülen görevlendirmelerde ve 

45 inci maddede belirtilen durumlarda pazarlık usulü ile görevlendirme yapılır. 

Pazarlık usulü ile yapılan görevlendirmelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı 
değildir. Görevlendirme, mali ve teknik yeterlilikleri ve güçleri bu Yönetmelikte belirtilen 
önseçim yoluyla tespit edilmiş olan isteklilerden yazılı veya sözlü teklif almak suretiyle 
yapılır. 
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Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görev verilenlerin 
tercih sebepleri komisyon kararında gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sözleşme 

Görevlendirmenin Sözleşmeye Bağlanması 
Madde 47 - Bütün görevlendirmeler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme Genel 

Müdürlük adına Genel Müdür veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanır. 

Yapım Kesin Teminatı 
Madde 48 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen görevli 
şirketten, sözleşme yapılmasından önce, sözleşmeye esas proje dahil, yapım maliyeti 
üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %3 (yüzde üç) ve en çok % 6 (yüzde altı) oranında 
yapım kesin teminatı alınır. 

Görevli şirketin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm 
almaya gerek kalmaksızın görevlendirme bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.  

İşletme Teminatı 
Madde 49 - İşletme sırasında tesislerde meydana gelebilecek zarar, ziyan, hasar, 

kaybolma, arıza, bakım noksanlıkları ve benzeri hallere karşı işletme süresince her yıl için 
aşağıda belirtilen oranlarda işletme teminatı alınır. 

a) İşletmenin birinci yılı için işletme teminatı fiili yatırım tutarının en az %1 (yüzde
bir)'i en çok % 2 (yüzde iki)'si, 

 b) Birinci yıldan sonraki yıllar için işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi
hasılatının en az %3 (yüzde üç)'ü ve en çok  9 (yüzde dokuz)'u, 

c) Görevin sona erme yılına ait işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi hasılatının
en az %6 (yüzde altı) 'sı en çok %15 (yüzde onbeş)'i  

oranındadır. 

Her yıla ait işletme teminatının verilmesi üzerine bir önceki yıla ait olan işletme 
teminatı iade edilir. 
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Görevli şirketin işletme teminatını zamanında vermemesi halinde, protesto çekmeye 
ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Genel Müdürlükteki mevcut işletme teminatı Genel 
Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir ve görevli şirket vecibelerini yerine getirmemiş sayılır. 

Yapım Kesin Teminatı ve İşletme Teminatının Geri Verilmesi 
Madde 50- Yapım kesin teminatı ve işletme teminatı aşağıda açıklandığı şekilde geri 

verilir. 

a) Yapım kesin teminatı:
Yapım kesin teminatı, yapım işlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun

biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve kabulü yapılıp işletme teminatı 
alındıktan sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan yapım işleri için ilişiksiz belgesinin 
getirilmesi halinde görevli şirkete geri verilir. 

Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve 
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işinin tamamının kabul 
tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat, paraya çevrilerek, borçlarına karşılık tutulur, 
varsa kalanı görevli şirkete geri verilir. 

b) İşletme teminatı:
İşletme teminatı, görev süresi sonunda, görevin sözleşme ve şartname hükümlerine

uygun biçimde yerine getirildiği, borç ve taahhütlerden ari olarak tesislerin Genel Müdürlüğe 
devredildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun ve 
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir 
durumda olduğunun Genel Müdürlükçe kurulan bir devir-teslim komisyonunca tespitinden 
sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan işletme işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde 
görevli şirkete geri verilir. 

Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve 
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin görev süresi sonuna kadar 
ödenmemesi halinde işletme teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık tutulur, varsa 
kalanı görevli şirkete geri verilir. 

Sözleşmeye Davet 
Madde 51 - Görevin verilmesine ilişkin görevlendirme komisyonu kararının 

kesinleşmesinden sonra uygun görülen sermaye şirketine Genel Müdürlükçe karar sonucu 
yazılı olarak bildirilir ve şirket tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapım kesin teminatı 
vermeye ve sözleşme yapmaya davet edilir. 

Sözleşme, Genel Müdür veya yetkili kıldığı temsilcisi ile sermaye şirketinin yetkili 
temsilcisi veya temsilcileri arasında imzalanır. 
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Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu  
Madde 52- Görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen istekli; 
a) Sözleşme yapılmasından önce, sözleşmeye esas proje dahil, yapım maliyeti

üzerinden sözleşmede belirlenen oran ve şartlarda yapım kesin teminatını, 
b) İşletme izni verilmesinden itibaren 1 ay içinde sözleşmede belirtilen oran ve

şartlarda işletme teminatını, 

vermek zorundadır. 

Teminatların alınması, kullanılması ve iadesi veya gelir kaydı ile ilgili usul ve esaslar 
sözleşmede düzenlenir. 

Sözleşmenin Yapılması 
Madde 53- Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi, 51 inci maddede 

öngörülen süre içerisinde yapım kesin teminatını yatırarak noter huzurunda sözleşmeyi 
imzalamak zorundadır. 

Görevin verilmesine ait kararın kesinleşmesi, sözleşmenin yapılması ve tescili ile ilgili 
vergi, resim, harç ve her türlü giderler görevlendirilen sermaye şirketine aittir. 

Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi bu zorunluluklara uymadığı 
takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın görev verilmesinden 
vazgeçilir ve geçici teminat Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. 

Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumluluğu 
Madde 54 - Genel Müdürlük 51 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması 

hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde istekli, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün 
müddetli bir noter ihbarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde 
teminat geri verilir. İstekli görevlendirmeye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları 
istemeye hak kazanır. 

34 üncü maddedeki sürede tebligatın yapılmamasından dolayı Genel Müdürlüğün 
zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır. 

Görevli Şirketin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması 
Madde 55 - Sözleşme yapıldıktan sonra, görevli şirketin taahhüdünden vazgeçmesi 

veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 
üzerine, Genel Müdürlüğün en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen 
aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme, süresinden önce feshedilebilir. Bu durumda 
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yapım kesin teminatı veya 
işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir ve hesabı sözleşmede belirtilen 
esaslara göre tasfiye edilir. 
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Gelir kaydedilen teminat görevli şirketin borcuna mahsup edilemez. 
Yatırım Miktarındaki Değişiklik 
Madde 56 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra görevli şirket tarafından sözleşme 

konusu yapım işlerinin azaltılması yönünde bir teklif yapılamaz. Genel Müdürlük, yatırım 
bedelinin %5 ini geçmemek kaydıyla ilave işler isteyebilir. 

Bu durumdan dolayı görev süresi uzatılamaz. Bakım-işletme süresi içinde tesislerde 
yapılacak tevsi işleri için Genel Müdürlükten onay alınması zorunludur. Tevsi işleri için 
görev süresi uzatılamaz. 

Görev Süresi 
Madde 57 - Görev süresi sözleşme ile belirlenir ve ençok 49 yıl olabilir. Bu süre, 

görev kapsamındaki bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, 
sözleşmede belirtilmiş ise proje yapımı da dahil, yapım, bakım ve işletme sürelerini kapsar. 

Görev, sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar ve bitim tarihi yıl, ay, gün ve saat olarak 
sözleşmede belirtilir. 

Süre Uzatımı 
Madde 58 - Yapım safhasında, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana 

gelen ve işin yapımını ve yürütülmesini engelleyen ve görevli şirket tarafından süresinde 
bildirilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı 
verilebilir. 

Süre uzatımı sadece işin yapım süresi için verilebilir. İşletme süresi için hiç bir şekilde 
süre uzatımı verilmez. Yapım süresi için verilen süre uzatımı görev süresine eklenir. Görevli 
şirket bu sebeple herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. 

Mücbir sebeplerle süre uzatımı verilse dahi görev süresi hiçbir şekilde 49 yılı 
geçemez. 

Görevin Devri 
Madde 59 - Görevli şirket, görevi kısmen veya tamamen Genel Müdürlüğün uygun 

görmesi ve Bakan onayı ile bir başka sermaye şirketine, göreve ilişkin aynı sözleşme şartları 
ile devredebilir. Ancak, devralacak sermaye şirketlerinde ilk görevlendirmedeki şartlar aranır. 

Bu takdirde görevi devralan şirket, Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında mevcut 
sözleşme hükümlerini ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri aynen kabul etmiş sayılır 
ve Genel Müdürlük, görevli şirket ve görevi devralan şirket arasında bir devir sözleşmesi 
yapılır. 

İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve görevli şirket hakkında 55 inci 
madde hükümleri uygulanır. 
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Görevli Şirketin Acze Düşmesi veya İnfisahı 
Madde 60 - Görevli şirketin acze düşmesi veya infisahı halinde sözleşme süresinden 

önce Genel Müdürlükçe feshedilebilir. Bu durumda teminatları Genel Müdürlük bütçesine 
gelir kaydedilir. 

Feshin Sonuçları 
Madde 61 - Sözleşmenin, 55 veya 60 ncı maddelere göre süresinden önce feshedilmesi 

halinde sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları sözleşmede 
düzenlenir. Bu gibi hallerde Genel Müdürlük yeniden görevlendirme yapabilir. 

Görev Kapsamındaki İşlerin Üçüncü Şahıslara Yaptırılması 
Madde 62 - Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği 

şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel Müdürlüğe 
karşı bütün yükümlülükleri aynen devam eder. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Görevlendirme İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak Fiil ve Davranışlar 
Madde 63 - Görevlendirme işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması sırasında; 

a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka
yollarla görevlendirmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b) Pazarlık usulü ile yapılan görevlendirmelerde istekli şirketleri tereddüde düşürecek
veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekli şirketler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek 
işaret ve davranışlarda bulunmak veya görevlendirmenin doğruluğunu bozacak biçimde 
görüşme ve tartışma yapmak, 

c) Görevlendirme işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya
kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine 
getirirken görevlendirmeye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi 
sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, 

yasaktır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Görevlendirme ve İhalelere Katılmaktan Geçici 
Yasaklama 

Madde 64 - 63 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları 
anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar görevlendirme sırasında vaki olmuşsa Genel Müdürlükçe o 
göreve iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Bakanlık 
tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün görevlendirme ve ihalelere katılmaktan yasaklama 
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kararı verilir. Genel Müdürlük bu kararı, Resmi Gazete' de ilan eder. Bu kararlar, sermaye 
şirketinin siciline de işlenir. Yasaklanan sermaye şirketleri, yasaklı oldukları süre içinde diğer 
idarelerce görevlendirmelere ve ihalelere katılamazlar. 

Haklarında bu yolda işlem yapılan sermaye şirketlerinin diğer ortak şirketlerine de 
aynı müeyyide uygulanır. 

Görev verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayan veya sözleşme yapıldıktan 
sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname 
hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen sermaye şirketleri hakkında da, Bakanlık 
tarafından, bir yıla kadar görevlendirilmekten ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı 
verilir ve bu kararlar Resmi Gazete' de ilan edildiği gibi ilgililerin sicillerine de işlenir. 

Genel Müdürlük görevlendirme için müracaat eden sermaye şirketinin yasaklamayı 
gerektirir bir durumunu tespit ettiği takdirde, bu hususu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları 
Madde 65- 63 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları, görev 

tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi görevli şirketin yetkili 
temsilcileri hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Genel Müdürlük Görevlilerinin Sorumluluğu 
Madde 66 - Ön seçim, görevlendirme, muayene, kabul, devir-teslim komisyon veya 

heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla 
yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin ve ceza kovuşturması genel hükümlere 
göre yapılır. 

Hileli İnşaat ve Onarımı 
Madde 67 - Tüm tesisleri ile birlikte otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin 

yapım ve onarımlarında işletmeye açılma tarihinden itibaren görev süresi içinde malzemenin 
hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplarına uygun olarak yapılmamasından 
ortaya çıkan hasarların giderilmesinden görevli şirket sorumludur. Bu nedenle görev süresi 
uzatılmaz. 

Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen görevli şirket hakkında 55 inci madde hükümleri 
uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

İşletme Süresince Gayri Safi Hasıladan Pay Alınması 
Madde 68 - Genel Müdürlük işletme süresince gayri safi hasıladan pay alabilir. 

Bununla ilgili esaslar sözleşmesinde belirlenir. 

Kamulaştırma 
Madde 69 - Otoyol, bakım, işletme ve yolculukla ilgili hizmet tesisleri için gerekli 

kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. 

Otoyol yapımı için gerekli şantiye yeri ve malzeme ocakları Genel Müdürlükçe 
mevzuat hükümleri uyarınca temin edilir. 

Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, görevli 
şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir. 

Mülkiyet 
Madde 70 - Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerine yapılacak otoyol ve tesislerin 

mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir. 

Bakım 
Madde 71 - Görevli şirket, işletme süresi içinde, görev kapsamındaki otoyolun ve 

bakım işletme tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımını, sözleşme ve 
şartnamede öngörülen şekilde yapmakla ve işletmenin devamlılığını sağlayacak şekilde 
bunları bakımlı tutmakla yükümlüdür. 

Trafik Güvenliği 
Madde 72 - Görevli şirket, görev yerinde, mevzuat, sözleşme ve şartnamede 

belirlenmiş trafik güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve bu konuda görevlilere gereken 
kolaylığı göstermek ve yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Görev Yeri İçinde Kalan Tesislerin Yerinin Değiştirilmesi 
Madde 73 - Görev yeri içinde kalan gerçek veya tüzel kişilere veya kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait her türlü yeraltı veya yerüstü tesislerinin yerinin değiştirilmesi veya yeniden 
yapılmasına ilişkin protokoller görevli şirket veya duruma göre Genel Müdürlükçe 
düzenlenir. 

Ancak tesislerin yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin olarak gerek 
görevli şirket ve gerek Genel Müdürlükçe düzenlenecek protokollarda öngörülen mali külfet 
görevli şirket tarafından karşılanır. 
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İşin Kontrolü 
Madde 74 - Görev kapsamı içindeki işlerin projelerine, teknik şartnamelere, 

standartlara, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı Genel Müdürlükçe 
kontrol edilir veya ettirilir. 

Bu kontrol, görevli şirketin sorumluluklarının paylaşılması anlamına gelmez. 

Görevli şirket görev kapsamı içindeki işlerin projelerine, teknik şartnamelere, 
standartlara, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yetkili bir müşavir 
mühendislik firması eliyle ve masrafları kendisine ait olmak üzere etkin bir şekilde kontrol 
ettirir. Kontrollukla ilgili masraflar finans analizinde gösterilir. 

Kontrolluk işlerini yapacak müşavir mühendislik firması görevli şirketin önerisi ve 
Genel Müdürlüğün onayı ile seçilir. 

Müşavir mühendislik firması kontrolluk işini yürütürken işin ilerlemesi ve sözleşme 
ve eklerine uygunluğu ile ilgili periyodik raporlar düzenler. Bu raporlar proje ve yapım 
safhasında aylık, bakım-işletme safhasında 3 aylık aralarla olur. Görevli şirket bu raporları 
düzenli bir şekilde Genel Müdürlüğe gönderir. 

Kontrolluk işleriyle ilgili diğer hükümler sözleşmede düzenlenir.  

Yapım İşinin Kabulü ve İşletme İzninin Verilmesi 
Madde 75 - Görevli şirketin, görev kapsamındaki işlerin tamamlandığını ve tesisleri 

ile birlikte tüm otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin işletmeye hazır olduğunu 
yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirdiği tarihten itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlükçe bir 
yapım işleri kabul komisyonu teşkil edilir. Bu komisyon tarafından; 

a) Tamamlandığı belirtilen tesislerin projelerine, sözleşmesine ve sözleşme eki
şartnamelere ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve şartlara uygunluğu 
tespit edilenler için kabul tutanağı düzenlenir. Kabulu yapılan otoyol ve tesislere işletme izni 
verilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde görev kapsamındaki otoyol ve tesislerin 
kısmi kabulu yapılabilir ve bunlara kısmi işletme izni verilebilir. 

b) Bu tesislerde hatalı ve noksan işler tespit edildiğinde; bunlar işletmeye engel teşkil
etmeyecek nitelikte ise tamamlanması için  bir süre verilerek bu otoyol ve tesislere de işletme 
izni verilebilir. Hatalı ve noksan işler, verilen sürede tamamlanmaz ise bunlar Genel 
Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır; görevli şirket bu işler için yapılan harcamaları bir kat 
fazlası ile ödemekle yükümlüdür. Hatalı ve noksan işlerin tamamlanması için verilen süre 
hiçbir şekilde görev süresini uzatmaz. 

(a) ve (b) bentleri ile ilgili hükümler ve müeyyideler sözleşmede düzenlenir.
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Tarife Belirleme Esasları 
Madde 76 - Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Genel Müdürün 

teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. 

Tarifenin tespitinde otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti 
oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yolda işletme süresinde yapılan yatırımlar ile 
bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları 
mümkün kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır. 

Yolculuk ile ilgili hizmet tesislerinde uygulanacak ücretler günün koşulları, ekonomik 
şartlar ve genel hükümlere göre görevli şirket tarafından Genel Müdürlüğün onayı alınarak 
tespit edilir. Ancak, bu tesislerde ücret alınmadan yerine getirilecek hizmet türleri sözleşmede 
belirlenir. 

Tarifenin belirlenmesine ilişkin hükümler sözleşmede düzenlenir. 

İşletmeye Açma 
Madde 77 - Genel Müdürlükçe işletme izni verilmeden otoyol veya yolculukla ilgili 

hizmet tesisleri işletmeye açılamaz. 

1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen 
duyuru Genel Müdürlükçe yapılır. 

İşletme ile ilgili hususlar sözleşme ve eklerinde düzenlenir. 

Görevin Sona Ermesi 
Madde 78 - Görev kapsamı içindeki bakım-işletme ve yolculukla ilgili bütün 

tesisleriyle birlikte otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesisleri ve müştemilatı, ayrılmaz 
parçaları (mütemmim cüzleri) ile birlikte, görev süresi sonunda her türlü borç ve 
taahhütlerden ari, eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda bedelsiz 
olarak kendiliğinden Genel Müdürlüğe geçer. 

Görevli şirket tarafından işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun veya yolculukla 
ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda 
olduğunun tespiti için yolculukla ilgili hizmet tesislerinde üç ay önce Genel Müdürlüğün 
onayı ile bir devir-teslim komisyonu kurulur. Bu komisyonun çalışması ile ilgili hususlar 
sözleşmede belirlenir. 

Bütün tesisleriyle otoyolda veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinde proje ve sözleşme 
hükümlerine göre komisyonca tespit edilen her türlü eksikliklerin, bakım ve onarım gerektiren 
durumların görev süresi içinde belirtilecek tarihe kadar yapılması ve tamamlanması görevli 
şirketten istenir. Yapılması ve tamamlanması istenen eksikliklerin ve onarımların yerine 
getirilmemesi halinde bunlar, bedeli bir kat fazlası ile işletme teminatından karşılanmak üzere 
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Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. İşletme teminatının yetersiz kalması halinde aradaki 
farkı görevli şirket, Genel Müdürlüğe ödemekle yükümlüdür. 

Görevli Şirketin Sorumluluğu 
Madde 79 - Tüm tesisleriyle birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin 

yapımı, bakımı ve işletilmesi sırasında, görevin başlamasından bitimine kadar geçen süre 
içinde, mevzuatta öngörülen her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk görevli şirkete aittir. 

Sürelerin Hesabı 
Madde 80 - Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan 

hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tebligat 
Madde 81 - Bu Yönetmelik ile şartname ve sözleşmelerde hüküm bulunmayan 

hallerde yapılacak tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 82 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 83 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 
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YAP-İŞLET 
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YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN 

KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ 

HAKKINDA KANUN 

          Kanun Numarası : 4283 
          Kabul Tarihi         : 16/7/1997 
          Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 19/7/1997 Sayısı : 23054 

Amaç ve kapsam 
          Madde 1 - Bu Kanunun amacı; "Yap-İşlet Modeli" ile üretim şirketlerine ülke enerji 
plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait 
olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve 
usulleri belirlemektir. Hidroelektrik,      jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir 
enerji kaynakları ile çalıştırılacak santrallar bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Tanımlar 
          Madde 2 - Bu Kanunda geçen; 

           Yap-İşlet Modeli: Elektrik enerjisi santrallarının üretim şirketleri mülkiyetlerinde 
kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin belirlenecek esas ve usuller 
çerçevesinde satışını içeren modeli,  

Üretim Şirketi: Mülkiyeti kendisine ait olmak üzere sadece elektrik enerjisi üretim 
tesisi kurmak ve işletmek için kurulmuş veya kurulacak yerli ve/veya yabancı sermaye 
şirketini, 

          Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 

          TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini, 

          ifade eder. 

          Üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışı esasları 
          Madde 3 - Bu Kanuna göre optimal elektrik üretim sistemi gelişim planları 
çerçevesinde yapımı öngörülen üretim tesisleri için teklif almak üzere TEAŞ tarafından 
Resmi Gazetede ilan edilir. TEAŞ, üretim şirketini seçme hususunda işin özelliğini belirten 
şartname hazırlayarak kapalı teklif veya belli istekliler arasında kapalı teklif veya pazarlık 
usullerinden işin gereğine uygun olanını uygular. 

          Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletmek üzere üretim şirketleri de TEAŞ'a 
başvurabilirler. Bu durumda önerilen projelerin, TEAŞ tarafından optimal sistem gelişim 
planları çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, yapımı öngörülen üretim 
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tesisi için teklif almak üzere, rekabet ortamının sağlanması amacıyla işin gereğine uygun ihale 
yöntemleri de belirlenerek Resmi Gazetede ilan edilir. 

          TEAŞ tarafından bu modelle yapılması öngörülen projelerle ilgili olarak,       yapılacak 
ilandan önce, kalkınma planları, enerji plan ve politikalarına uygunluk açısından Devlet 
Planlama Teşkilatının görüşü alınır. 

          Alınan teklifler TEAŞ tarafından bu Kanun ve çıkarılacak yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde değerlendirildikten sonra, uygun teklif belirlenerek, ilgili üretim şirketine tesis 
kurma ve işletme izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, TEAŞ tarafından 
kendisine gönderilen teklifi uygun gördüğü takdirde tesis kurma ve işletme izni verir. 

Bu iznin verildiğinin TEAŞ'a bildirilmesinden sonra, TEAŞ ile üretim şirketi arasında 
üretim tesisi kurma, işletme ve enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalanır. 

          Bakanlık ve TEAŞ değerlendirmelerinde kalkınma planları, ülke enerji plan ve 
politikaları doğrultusunda elektrik enerjisinin tüketiciye en ucuz ve güvenilir şekilde 
sunulmasını ve arz-talep dengelerini dikkate alır. 

          Bu Kanuna göre yapılacak üretim tesisleri için, ihaleye katılanlarda aranılacak şartlar, 
üretim şirketinin sermayesi, şirket ve/veya ortaklarının deneyimi, şirketin seçimi, proje ve 
fizibilite esasları, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi, enerji 
birim fiyatı oluşturma esas ve usulleri ve tesis kurma ve işletme izni esas ve usulleri ile diğer 
hususlar Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

          Garanti 
          Madde 4 - TEAŞ'ın sözleşmenin enerji satışına ilişkin hükümlerinden kaynaklanan 
ödeme yükümlülükleri için, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca üretim 
şirketine Hazine garantisi verilebilir. 

          Geçici Madde 1 - Enerji üretim tesisi kurmak için 9.5.1996 tarihli ve      96/8269 sayılı 
Kararname hükümlerine göre alınmış tekliflerle ilgili işlemlere, kaldıkları yerden bu Kanun 
hükümlerine göre devam edilir. 

          Yürürlük 
          Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

          Yürütme 
          Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM 
TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ 

SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :1/8/1997  No :97/9853 
Dayandığı Kanunun Tarihi  :16/7/1997 No :4283 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :29/8/1997  Sayısı :23095 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Yap-İşlet modeli ile üretim şirketlerine ülke enerji 

plan ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait 
olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve 
usulleri belirlemektir. Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynakları ile çalıştırılacak santrallar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

4283 sayılı Kanuna göre TEAŞ' ça belirlenecek kurulma ve işletilme kuralları 
çerçevesinde, elektrik enerjisi üretmek amacıyla mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere 
üretim şirketlerince termik santralların kurulması, bu santrallarda üretilen elektrik enerjisinin 
satışı ile Bakanlıkça üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi konularında bu Yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 

Hukuki dayanak  
Madde 2- Bu Yönetmelik, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim 

Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 
üncü maddesine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Yap-İşlet modeli: Elektrik enerjisi santrallarının üretim şirketleri mülkiyetlerinde 
kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde TEAŞ' a satışını içeren modeli, 

Üretim şirketi: Mülkiyeti kendisine ait olmak üzere sadece elektrik enerjisi üretim 
tesisi kurmak ve işletmek için kurulmuş veya kurulacak yerli ve/veya yabancı sermaye 
şirketini, 
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Üretim tesisi: Kurulacak termik santral ile bağlantılı olarak çalışan teçhizat ve makina 
grupları ile menkul ve gayrimenkul ana ve yardımcı bina ve araçların tümünü, 

Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı, 

İşletme ruhsatı: Üretim tesisinin geçici kabulünden sonra Bakanlıkça üretim şirketine 
verilecek resmi izin ve belgeyi, 

TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, 

Yönetim kurulu: Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi yönetim kurulunu,  

Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati, 

Enerji, elektrik enerjisi: Aktif elektrik enerjisini, 

Enerji birim fiyatı (sözleşme fiyatı, teklif fiyatı): Üretim şirketinin, TEAŞ 
tarafından belirlenen şartlarla ürettiği ve teslim ettiği her kilowatt-saat karşılığı olarak tesbit 
edilen fiyatı, 

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin, istekliler arasından seçilecek 
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden 
önceki işlemleri, 

Şartname: Yapılacak işin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve 
yönetim kurulunca onaylanmış belgeleri, 

Uygun teklif: Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen 
teklifi,  

Sözleşme: Şartname eki olarak verilen, koşulları ihaleye çıkılmak üzere yönetim 
kurulunca onaylanmış, TEAŞ ile üretim şirketi arasında imzalanacak yazılı anlaşmayı, 

Proje: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek elektrik enerjisi üretim tesisini, 

Teklif: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilecek üretim tesisi için şartnameye göre 
istekli şirketler tarafından hazırlanan ve teklifi oluşturan tüm dokümanları, 

Yakıt: Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen santralda enerji üretimi için 
kullanılacak ana, yardımcı ve ana yakıtın olmaması durumunda kullanılmak üzere belirlenen 
yakıtları, 

Nominal üretim kapasitesi: Kurulacak santralın özelliklerine göre şartname ve 
sözleşmede üretim tesisi için tanımlanan net üretim kapasitesini (megawatt olarak), 
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Ünite gücü: Kurulacak üretim tesisinin özelliklerine göre şartname ve sözleşmede 
santralın her bir ünitesi için tanımlanan çıkış gücünü (megawatt olarak), 

Yıllık performans değerleri: Üretim şirketi tarafından garanti edilmek üzere 
sözleşmede belirtilen işletme ile ilgili değerleri, 

Üretim miktarı: Kurulacak üretim tesisinin yerine ve özelliklerine göre, şartnameye 
uygun olarak şirket tarafından teklifinde kilowatt-saat olarak verilen ve üretim şirketi 
tarafından garanti edilen yıllık net üretim miktarını, 

Alım garantisi: Kurulacak üretim tesisinin özelliklerine ve yerine göre; ulusal elektrik 
sisteminin şartlarında arz-talep dengesi gözetilerek söz konusu üretim tesisinde üretilecek 
enerjinin (üretim miktarı) TEAŞ' ça satın alma garantisi verilecek yüzde olarak miktarını, 

Ulusal yük dağıtım merkezi: Enerji üretim ve iletiminin talebe uygun olarak 
yönetimini teminen ulusal enterkonnekte elektrik şebekesinin üretim, iletim ve tüketim 
yönünden işletilmesini devamlı izleyen, denetleyen ve işletme manevralarının koordinasyon 
ve kumandasını yapan bölgesel yük dağıtım üniteleri arasındaki koordinasyonu sağlayan 
işletme merkezini, 

ifade eder.  

İlkeler  
Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Üretim tesisinin kurulması ve kurulan üretim tesisinden Yönetmelikte yazılı usuller
dahilinde, ulusal sistem açısından en iyi şekilde, uygun şartlarla, zamanında, ucuz olarak 
elektrik enerjisi temin edilmesi ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 

b) Uzun Dönem Üretim Sistemi Gelişim Planı'nda yer alan santrallardan hangilerinin
Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirileceği Bakanlık tarafından, enerji alım garantisi miktarı ise 
TEAŞ tarafından belirlenir. İhaleye çıkılmadan önce; kalkınma planları ile enerji plan ve 
politikalarına uygunluk açısından Devlet Planlama Teşkilatının, TEAŞ ödemelerine verilecek 
olan Hazine garantileri açısından ise Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

c) TEAŞ, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta,
kısmen veya dilediğinle yapmakta serbesttir. 

d) İhalede işin icaplarına göre elektrik enerjisinin, ilgili mevzuata ve ticari teamüle
uygun bir tarzda ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesinde, kalite, yüksek verimlilik ve 
standart başta olmak üzere en uygun fiyat ve şartlarla temin edilmesi ve söz konusu üretim 
tesisinin zamanında gerçekleştirilmesi amaçtır. 
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e) Üretim şirketlerince projenin özel anlaşmalarla yurt dışından ve/veya yurt içinden
sağlanan kredilerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda; kredi anlaşmalarının tarafı 
üretim şirketi olup; sadece devir, temlik ve fesih ile ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanma 
aşamasına gelindiğinde gerek görülürse kredi temin edilen kuruluşlara bu hususta bir 
bildirimde bulunulabilir. Bu bildirimin şekli sözleşme ve şartnamede belirlenir. 

f) Üretim şirketi, TEAŞ' ın önceden yazılı onayını almadıkça, işin bir bölümünü ya da
tamamını, üçüncü kişilere devredemez. 

Üretim şirketinin; TEAŞ' dan sözleşme hükümleri gereğince herhangi bir talebini veya 
alacağını üçüncü şahıslara devir ve/veya temlik etmesi TEAŞ'ın yazılı onayına tabidir. 
Sözleşmelerde devir ve/veya temlik işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz. 

g) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için sözleşme süresi;
sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren üretim tesisi için alınacak tüm izinler için 
gerekli süre ile tesis süresi de dahil olmak üzere en fazla yirmi yıldır. Sözleşmenin süresi ülke 
makro politikaları ve arz-talep dengeleri göz  önünde bulundurularak bu süreyi aşmamak 
kaydıyla her proje için ayrı ayrı belirlenir. Ancak ülke makro politikaları ve arz-talep 
dengeleri göz önünde bulundurularak üretim şirketi ile TEAŞ'ın karşılıklı anlaşmaları halinde, 
sözleşmenin süresinin bitiminden bir yıl önce belirlenecek ve mutabık kalınacak yeni şartlar 
çerçevesinde bu süre uzatılabilir. Bu durumda Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

h) Şartname ve sözleşme; sistem şartları, enerjinin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak
hükümler öngörülerek oluşturulur. 

ı) Detayları şartname ve sözleşmede yer alacak kurallara göre üretim şirketince 
gerçekleştirilecek olan üretim tesisinin test çalışması, deneme işletmesinin sonunda kabul 
işlemleri ve ticari işletmeye geçiş ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine 
göre yapılır. 

i) Üretim şirketi, TEAŞ tarafından hazırlanan enterkonnekte sisteme bağlı olarak
çalışacak üretim tesislerinin uymaları gereken kriterlere uymak zorundadır. 

j) Üretim tesisinde üretilen enerjinin ulusal elektrik şebekesine güvenli iletimi için
TEAŞ tarafından belirlenen enterkonnekte sisteme bağlantı noktasına kadar olan hat, 
sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde üretim şirketince gerçekleştirilir ve bu konu ile 
ilgili mevzuat doğrultusunda TEAŞ'a devredilir. Bununla ilgili olarak; kamu yararı kararı 
TEAŞ tarafından alınır. Bu işlemle birlikte üretim şirketi tarafından gerçekleştirilecek 
hizmetler sonucu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre oluşturulan Kıymet Takdir 
Komisyonunca nakil hattı güzergâhı altında kalan taşınmazlar için takdir edilen kamulaştırma 
bedelleri ile bu taşınmazlar için açılan bedel artırımı davaları sonucu mahkemece takdir edilen 
bedeller tüm fer’leri ile birlikte TEAŞ tarafından karşılanır. 
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Söz konusu hattın tesisi ile ilgili olarak TEAŞ'a ait olacağı belirtilenlerin dışındaki tüm 
hizmet, masraf ve giderler ile bu kapsamda ilgili mevzuata uygun olarak kamulaştırma 
planlarının hazırlanması, mülkiyetin belgelendirilmesi ve kamulaştırmaya esas adres tespitleri 
üretim şirketi tarafından yapılır. Bu masraflar ve giderler sözleşme fiyatına dahildir. 

Hattın enerjilenmesinden önce TEAŞ prensiplerine göre gerekli işlemler yapılır. 

k) Üretim tesisinde üretilecek elektrik enerjisinin üretimi ve TEAŞ'a satışıyla ilgili
esaslar ve kurallar sözleşmede belirlenir. 

l) Sözleşmenin imzalanması ve onaylanmasından doğacak bütün vergi, ücret, resim,
harç ve diğer giderler üretim şirketi tarafından ödenir ve sözleşme fiyatına dahildir. 

m) Şartname ve sözleşme TEAŞ tarafından hazırlanır.

Sorumluluklar  
Madde 5- a) Yap-işlet modeli ile gerçekleştirilecek üretim tesisi için üretim şirketi, 

TEAŞ tarafından öngörüldüğü şekilde gerçekleştirmek üzere teklif ettiği şartları ve yıllık 
performans değerlerini sağlar. TEAŞ da üretim tesisinde üretilecek enerjiyi sözleşmede 
öngörülen şartlarda satın alır. Taraflar, sözleşmede öngörülen şekil ve şartlarla ödemeleri 
gerçekleştirir. 

Üretim tesisi için gerekli malzeme ve ekipman temini ile her türlü proje, inşaat, imalat, 
montaj işleri, işletmeye alma çalışmaları, her türlü tamir, bakım, nakliye, sigorta, gümrükleme 
ve bunlarla ilgili hizmetler ve masraflar üretim şirketinin sorumluluğundadır ve sözleşme 
fiyatına dahildir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi de dahil olmak üzere tesisin 
kurulmasına ilişkin her türlü iznin alınması ve işlemlerin yapılması ile üretim tesisinin 
mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi üretim şirketinin sorumluluğunda olup, bundan 
doğan üretim kayıpları ve maliyet artışları üretim şirketi tarafından karşılanır. 

Çevre ile ilgili mevzuat uyarınca üretim tesisi için alınmış izinlere konu olan tüm 
değerler kabul testleri sırasında ölçülür. Türk çevre mevzuatının değişmesi durumunda, yeni 
sınır değerler ile testler sırasında ölçülen değerler arasında, tasarım şartlarında öngörülen 
toleransların ötesinde bir değişiklik oluşması, ayrıca teklif verme tarihinden ticari işletmeye 
geçiş tarihine kadar geçen süre içerisinde çevre mevzuatında, tesisi ilgilendiren sınır değerlere 
ilişkin olarak teklife esas tasarım şartlarında değişiklik yapılmasının zorunlu olması 
durumlarında bunun enerji birim fiyatına etkisi gözönüne alınır. Sınır değerlere ilişkin olarak, 
teklife ve ÇED Raporuna esas alınan tasarım şartlarında değişiklik yapılmasının zorunlu 
olması durumunun belgelenme koşulları, enerji birim fiyatına ne şekilde yansıtılacağı ve bu 
konudaki diğer hususlar şartname ve sözleşmede düzenlenir. 
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Türk vergi mevzuatının değişmesi halinde üretim tesisi yapımı ve işletmesi ile ilgili 
ortaya çıkabilecek maliyet değişikliklerinin enerji birim fiyatına etkisi, şartname ve 
sözleşmede öngörülecek hükümlere uygun olarak dikkate alınır. 

b) Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için yakıt ve diğer
girdilerin temini ve teminin sürekliliği konusunda her türlü sorumluluk üretim şirketine aittir. 
Yakıtın Türkiye'de tekel niteliği taşıyan bir kuruluştan temin edilmesinin zorunlu olduğu 
durumlarda tekel niteliğindeki kuruluş tarafından hazırlanan yakıt temin sözleşmesi de 
şartname ve ilgili evrakla birlikte isteklilere verilir. 

c) Üretim şirketi, vergilendirmeye ilişkin Türk vergi mevzuatına uymakla yükümlü
olup, kendi vergi yükümlülüklerine ilişkin gelir ve kurumlar vergileri de dahil olmak üzere 
her türlü vergi ile bunların geç ödenmesinden veya ödenmemesinden doğan tazminat, ceza ve 
faizlerden sorumludur. 

d) Üretim tesisinin mevzuata göre kurulması ve çalıştırılması üretim şirketinin
sorumluluğundadır. Üretim şirketi, üretim tesisini Türk çevre mevzuat hükümlerinin gerekli 
kıldığı çevre kirliliği kontrol standartlarına göre işletir. Mevzuat hükümlerine aykırılıktan 
doğacak tüm sorumluluklar üretim şirketine aittir. 

e) Üretim tesisinin işletilmesine ve işletme koşullarına yönelik hükümler şartname ve
sözleşmede belirlenir. Üretim şirketi, ulusal yük dağıtım merkezi tarafından enterkonnekte 
elektrik şebekesinin izlenmesi ve kontrolü ile enerji üretim ve iletiminin talebe uygun olarak 
yönetimi için kendisine verilen talimatlara sözleşmede yer alan kurallar çerçevesinde uymak 
zorundadır. 

f) TEAŞ tarafından belirtilen yörede üretim tesisinin kurulacağı yerin seçimi, arazinin
temini ve ilgili tüm diğer işlemler üretim şirketinin sorumluluğundadır. 

g) Sözleşme konusu iş için gerekli finansmanın temini ve finansman temini ile ilgili
her türlü işlem ve masraflar tamamen üretim şirketinin sorumluluğundadır ve sözleşme 
fiyatına dahildir. 

h) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, kendi personeline ve üçüncü şahıslara verilecek
zararlardan dolayı tüm sorumluluk üretim şirketine aittir. 

ı) Teklife esas para biriminin dönüştürülebilir (konvertibl) olması şarttır. Şartnamede 
teklife esas para biriminin tespitinin dönüştürülebilir olması koşuluyla isteklilerin seçimine 
bırakıldığı durumlarda, tekliflerin değerlendirilmesi için teklif verme günündeki T.C. Merkez 
Bankası tarafından belirlenen çapraz kur değerleri alınarak teklif fiyatları ABD Dolarına 
çevrilir ve karşılaştırma ABD Doları bazında yapılır. Değerlendirme ile ilgili detaylar 
şartnamede düzenlenir. 
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Bu durumda sözleşme; teklifin verildiği para cinsinden bağıtlanır ve TEAŞ ödemeleri, 
ödeme günündeki T.C. Merkez Bankasının geçerli döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak 
Türk Lirası karşılığı olarak yapılır. 

i) Eskalasyon; üretim şirketinin giderlerinde olabilecek fiyat değişikliklerinin
sözleşme fiyatına yansıtılmasını amaçlayan bir uygulama olup, bu uygulamada kullanılacak 
formülün oluşturulmasında ve eskalasyon endekslerinin seçiminde gerçek fiyat 
değişikliklerinin yansıtılmasına azami özen gösterilir. Enerji birim fiyatının yatırımdan 
yansıyan kısmına eskalasyon uygulanmaz. Sözleşme ve şartnamede belirlenerek enerji birim 
fiyatının sabit giderler kısmının yatırımdan gelen bölümü çıkarıldıktan sonra kalan sabit 
işletme giderleri kısmı ile değişken işletme giderleri kısmına eskalasyon uygulanabilir. 
Eskalasyon uygulamasının öngörülmesi halinde ayrıntılar şartname ve sözleşmede belirtilir. 

j) Faturaların düzenlenmesi ile ilgili kurallar sözleşmede belirtilir. TEAŞ ödemelerinin
gecikmesi durumunda yapılacak uygulama ve TEAŞ ödemeleri için Hazine Müsteşarlığınca 
Hazine garantisi verilmesinin söz konusu olması durumunda bu garanti ile ilgili mekanizma 
ve hangi şartlarda işleyeceği sözleşmede belirtilir. Bu hususta Hazine Müsteşarlığının 
prensipleri esas alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İhale İşlemleri, Teklif Alma İşleri 

İlan  
Madde 6- 4283 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, optimal elektrik 

üretim sistemi gelişim planları çerçevesinde yapımı öngörülen üretim tesisleri için teklif 
almak üzere TEAŞ tarafından Resmi Gazetede ilan yapılır. TEAŞ, üretim şirketini seçme 
hususunda işin özelliğini belirten şartname ve sözleşmeyi hazırlayarak bu Yönetmelikte 
belirlenen ihale usullerinden işin gereğine uygun olanını uygular. 

Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletmek üzere üretim şirketleri de TEAŞ'a 
başvurabilirler. Bu durumda önerilen projelerin, optimal sistem gelişim planları çerçevesinde 
değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, TEAŞ'ça üretim şirketini seçme hususunda işin 
özelliğini belirten şartname hazırlanarak yapımı öngörülen üretim tesisi için teklif almak 
üzere, rekabet ortamının sağlanması amacıyla işin gereğine uygun ihale yöntemleri de 
belirlenerek Resmi Gazete'de ilan edilir. 

İlan süresi 
Madde 7- İlan; sözleşme ve şartnamelerin isteklilere verilmeye başlanması tarihinden 

en az onbeş gün önce yayımlanır. 

İlanda yer alacak hususlar 
Madde 8- İlanda en az aşağıdaki hususlar belirtilir: 
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a) Santralın kurulması öngörülen yöre, santralın genel özellikleri, kapasitesi, kabul
edilebilir en düşük ünite gücü ve en yüksek santral gücü,

b) İhalenin hangi usulle yapılacağı, ön yeterlilik uygulanıp uygulanmayacağı,

c) İhalenin uluslararası olup olmadığı,

d) Şartname ve diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağlanabileceği,

e) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar, nereye verileceği,

f) TEAŞ'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp
yapmamakta ve dilediğine vermekte serbest olduğu,

g) Geçici teminat miktarı,

h)  İşin özelliğine göre diğer hususlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şartname ve Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar 

Şartnamede yer alması gereken hususlar 
Madde 9- Yap-işlet modeli ile yapılan ihalelerdeki şartnamelerde işin özelliğine göre, 

özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir. 

a) İsteklilerde aranacak özellikler,
b) Santralın yeri (yöre olarak), yakıt tipi, ünite ve toplam santral gücü,
c) Minimum ve maksimum ünite gücü, maksimum santral kapasitesi,
d) İhale ve teklif verme şekli, müddeti ve yeri, ihaleden vazgeçme,
e) Ön yeterlilik ve yeterlilikle ilgili şartlar,
f) Fiyat ve teklifin geçerlilik süresi,
g) Sözleşme fiyatlarına eskalasyon uygulanıp uygulanmayacağı,
h) İsteklilerin yükümlülükleri,
ı)  Üretim şirketinin oluşturulma şekli,
i) Sözleşmenin imzalanması ile ilgili ön koşullar,
j) Hazine garantisi verilip verilmeyeceği,
k) Geçici teminat mektubunun hazırlanması ile ilgili kurallar ve şartlar, geçici

teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebilecek diğer
belgeler, geçici teminatın iade şartları,

l) Her türlü vergi, resim, harç, pay, fon ve ihale masrafları, teminat masrafları ve
diğer kanuni yükümlülükler ile sözleşme süresi boyunca gerekli her tür sigortanın
üretim şirketinin sorumluluğunda olacağı,

m) İstenen garantiler ile bu garantilerin şartları,
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n) Katma Değer Vergisinin teklif fiyatına dahil olup olmadığı,
o) Üretim tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak zamanlamada bir sınırlama

olup olmadığı,
ö) İhaleye katılacaklarda aranılan mali ve teknik yeterlilik şartları ve nitelikler, 
p) Projenin finansmanı ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler,
r) TEAŞ' ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadığı,
s) Kanuni ikametgah ve tebligat adresleri, yetki belgeleri,
t) Yazışmalarda kullanılacak dilin Türkçe olacağı, Türkçe ve yabancı dilde

hazırlanan şartnamenin yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki olduğu
takdirde Türkçe metnin esas alınacağı,

u) Referans listeleri,
ü)  Geçici ve kesin teminatların paraya çevrilme ve TEAŞ adına gelir kaydedilme
koşulları,
v) Gerekli görülecek diğer hususlar.

Sözleşmede yer alması gereken hususlar 
Madde 10- Yap-İşlet modeli ile yapılan ihalelerdeki sözleşmede işin özelliğine göre, 

özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir. 
a) Taraflar,
b) Santralın yeri (yöre olarak), yakıt tipi, ünite ve toplam santral gücü,
c) Sözleşme süresi, sözleşme süresinin uzatılma ve/veya sözleşmenin yenilenme
şartları,
d) Üretim tesisinin gerçekleştirilmesi ile ilgili aşamaların (inşaat başlama tarihi, erken
üretim, ticari işletmeye geçiş) oluşması ile ilgili koşullar,
e) Sözleşme fiyatlarına eskalasyon uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa
eskalasyon formülü,
f) Tarafların yükümlülükleri,
g) Ödeme şartları, ödemelerin gecikmesi durumunda yapılacak uygulama, Hazine
garantisinin işleyiş mekanizması,
h) Kesin teminat mektubunun hazırlanması ile ilgili kurallar ve şartlar, kesin teminat
miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, istenebilecek diğer belgeler,
kesin teminatın iade şartları,
ı) Her türlü vergi, resim, harç, pay, fon, teminat masrafları, diğer kanuni
yükümlülükler ve sözleşme süresi boyunca gerekli her tür sigorta ile diğer masrafların
üretim şirketinin sorumluluğunda olacağı,
i) Ceza şartları,
j) Sözleşmenin feshi koşulları,
k) İstenen garantiler ile bu garantilerin şartları,
l) Enerji birim fiyatında hangi şartlarda ve hangi yöntemle değişiklik öngörülebileceği
ve bu değişikliğin ne şekilde uygulanacağı,
m) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
n) Üretim tesisinin işletmeye alınması ile ilgili olarak zamanlamada bir sınırlama olup
olmadığı,
o) Kabul işlemleri, performans testleri, ticari işletmeye geçiş şartları,
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ö) Devir ve temlik,  
p) Anlaşmazlıkların çözüm mercii ve uygulanacak hukuk,
r) Kanuni ikametgah ve tebligat adresleri,
s) Elektrik enerjisini teslim etme, teslim alma şartları ve ölçülmesi,
t) Yapılacak sözleşmenin; gerekli onaylardan ve kesin teminat mektubunun
verilmesinden sonra yürürlüğe gireceği,
u) Yazışmalarda kullanılacak dilin Türkçe olacağı, Türkçe ve yabancı dilde hazırlanan
sözleşme ve eklerinin yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki olduğu takdirde
Türkçe metnin esas alınacağı,
ü) Geçici ve kesin teminatların paraya çevrilme ve TEAŞ adına gelir kaydedilme
koşulları
v) Gerekli görülecek diğer hususlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Önyeterlilik Belgesi Verilmesi ve Teminat Alınması 

Önyeterlilik belgesi 
Madde 11- Gerekli görüldüğü takdirde istekliler, belirli mali ve teknik yeterlilik ve 

nitelikler açısından önyeterlilik değerlendirmesine tabi tutulur. Önyeterlilik öngörülmeyen 
ihaleler için gerekli yeterlilik değerlendirmesi, tekliflerin değerlendirilmesi işlemi sırasında 
şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. 

Şartnamede önyeterlilik belgesi verilme usul ve şartları ile yeterlilik için aranan şartlar 
açıkça belirtilir. 

Yeterlilik belgesine esas teşkil etmek üzere; 

a) Standartlara uygunluk ve/veya kalite belgesi,
b) Referanslar,
c) Bağımsız denetçi raporları, bilanço, kar-zarar, nakit akım tabloları ve diğer

tamamlayıcı mali bilgiler,
d) Teknik kapasite ve donanım,
e) Teklif anındaki taahhüt durumu,
f) İhale konusu üretim tesisinin özelliklerine göre tesbit olunacak diğer bilgiler,

istenir.

Önyeterlilik belgesi; konu ile ilgili kurulacak önyeterlilik değerlendirme 
komisyonunun mukayeseli ve gerekçeli değerlendirmesini müteakip, komisyonun teklifi ve 
TEAŞ Genel Müdürünün onayı ile verilir. 
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Teminat alınması 
Madde 12- Geçici ve kesin teminatların miktarı, üretim tesisinin tipine ve kapasitesine 

göre TEAŞ tarafından belirlenerek şartname ve sözleşmede belirtilir. 

Geçici teminat 
Madde 13- Geçici teminat içermeyen teklifler açılmaz ve değerlendirmeye alınmaz. 

Geçici Teminat; 

a) Herhangi bir teklif sahibinin, tekliflerin açılmasından sonra teklifini geri alması,

b)  Başarılı bulunan teklif sahibinin, sözleşmede gösterilen süre içinde ve tarif edilen
formdaki kesin teminat mektubunu vermemesi,

c) Şartname ve sözleşmede yer alacak diğer durumların oluşması, hallerinde TEAŞ
adına paraya çevrilerek gelir olarak kaydedilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler 
Madde 14- Geçici ve kesin teminat, ABD Doları cinsinden belirtilir ve aşağıdaki 

biçimlerden birinde olur: 

a) Teminat olarak istenen miktarın TEAŞ tarafından belirtilen banka şubesi ve hesaba
yatırıldığını belgeleyen makbuz,

b) TEAŞ tarafından belirlenen şekil ve şartlara uygun olarak bir Türk bankası
tarafından düzenlenen teminat mektubu. Teminat mektubu, tüm ilgili ortakların
adına hazırlanır.

Kesin teminat mektubu süresiz ve koşulsuz olmak zorundadır.

Geçici ve kesin teminatın iadesi 
Madde 15- Geçici teminat, sözleşmenin imzalanmasından ve kesin teminatın 

alınmasından sonra üretim şirketine iade edilir. 

İhalede başarılı olanı takip eden ilk iki teklif sahibinin geçici teminatları ihalenin 
kesinleşmesine veya geçerlilik sürelerinin sonuna kadar tutulur. Diğer teklif sahiplerinin 
geçici teminatları iade edilir. 

Kesin teminat, üretim tesisi ticari işletmeye geçtikten sonra sözleşmede belirtilen 
esaslara göre iade olunur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İhale Usulleri ve Tekliflerin Değerlendirilmesi 

İhale usulleri 
Madde 16- İhale, rekabet ortamının sağlanabilmesi şartı dikkate alınarak aşağıdaki 

usullerden birisi ile gerçekleştirilir: 

a) Kapalı teklif usulü,
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
c)  Pazarlık usulü.

Söz konusu ihalelerde gerekli rekabetin sağlanması açısından kapalı teklif usulü tercih 
edilmekte olup, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile belli 
istekliler arasında kapalı teklif usulü esastır. 

TEAŞ herhangi bir sebep göstermeksizin veya herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı 
kalmaksızın tekliflerin tümünü veya bir kısmını reddetme hakkına sahiptir. 

Tekliflerin kabul edilmemesi halinde teklif sahipleri hiçbir hak talep edemez. 

Kapalı teklif usulü 
Madde 17- Kapalı teklif usulünde; isteklilere duyuru, Resmi Gazetede ilan yoluyla 

yapılır. Bu usulde teklifler kapalı zarfla ve yazılı olarak verilir, istekliler şartnamede belirtilen 
esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, teklif verme son gün ve saatine 
kadar belirtilen adreste elden teslim ederler. Son teklif verme gün ve saatinden sonra gelen 
teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif alma gününden ve saatinden sonra yapılacak 
teklifler, teklif değişiklikleri ve teklif iptalleri dikkate alınmaz. 

Teklifler, şartnamede belirtilen şekilde teklif verme tarihinin son günü teklif 
sahiplerinin veya birer temsilcilerinin huzurunda teklif açma komisyonunca alenen açılır ve 
kapalı zarf ile gelen tekliflerin şartnamede olması istenilen belgelerinde noksanlık olup 
olmadığı tesbit edilir. 

Tekliflerin açılmasını takiben kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir. 
Belgeleri tamam olan teklif sahiplerine ait teklif fiyatlarının bulunduğu zarflar açılarak aynı 
gün okunmasından sonra teklif fiyatlarının bulunduğu zarf komisyon üyelerince paraflanarak 
bu husus zapta geçirilir ve zabıt üyelerce imzalanır. 

İhale evrakında pul, imza sirküleri, adres, Ticaret Odası belgesi gibi esası etkilemeyen, 
şekle ait noksanlık bulunan teklifler, teklif açma komisyonunca ihaleye katılanların 
huzurunda ilgilisine tamamlattırılır, bu mümkün olmadığı takdirde teklifi reddedilir. 
Eksikliklerin şekilsel olup olmadığı konusunda takdir komisyona aittir. 



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    173

Teklif açma işleminden sonra teklif dokümanları, değerlendirmeye alınmak üzere 
değerlendirme komisyonuna teslim edilir. 

Tekliflerle verilmiş olan geçici teminat mektuplarının ilgili bankalar nezdinde teyit 
ettirilmesi değerlendirme komisyonu tarafından yaptırılır. 

İhale sırasında yetkili temsilcisini hazır bulundurmayan teklif sahipleri ihalenin yapılış 
tarzına ve teklif açma komisyonunun yaptığı işlemlere itiraz edemezler. 

Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 
Madde 18- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, bu Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinde belirtildiği şekilde önyeterlilik almış olan istekliler arasında kapalı teklif usulü ile 
yapılır. 

Önyeterlilik verilerek belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılması uygun 
görülen ihalelerde, önyeterlilik şartları belirlenerek, mali yeterlilik, iş durumu ile 
şartnamelerin öngördüğü diğer özellikler de gözönünde tutularak teklif istenecek olan 
istekliler belirlenir. 

Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, kapalı teklif usulünde 
belirtilen yönteme göre işlem yapılır. 

Pazarlık usulü 
Madde 19- İhalede pazarlık usulünün uygulanması konusunda TEAŞ'ın prensipleri 

uygulanır. 

Tekliflerin değerlendirilmesi 
Madde 20- Şartnamede yer alacak uygunluk ve yeterlilik şartlarını karşılamayan 

tekliflerin en ucuz olması, tekliflerin değerlendirilmesinde bu teklifin sahibine başarılı 
sayılması konusunda bir hak kazandırmaz. 

Teklif açma komisyonunun kabul ettiği tekliflerin değerlendirilmesi ve 
karşılaştırılması için genel olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Şartname ve sözleşme dokümanlarına uygunluk,
b) Mühendislik ve tasarımın yeterliliği,
c) Tesisin güvenilirliği, teklifle öngörülen şartları yerine getirme yeteneği,

ekipmanların kalitesi,
d) Tesisin emre amadeliği,
e) Finansman temini,
f) Üretim giderleri,
g) İş programı,
h) Garanti edilen performans değerleri,
ı)  Teklif fiyatı.
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Şartname ve sözleşmeye uygun olarak hazırlanmamış olan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

Değerlendirme komisyonu teklifleri karşılaştırmalı olarak inceleyerek görüşünü 
tekliflerin geçerlilik süresini de dikkate alarak yönetim kuruluna bildirir. 

Tekliflerin incelenmesi sırasında, mukayeseli incelemeyi yansıtan bir cetvel hazırlanır 
ve bu cetvel dosyasında muhafaza edilir. 

Süre uzatımı 
Madde 21- Değerlendirme işlemleri öngörülen süre içerisinde sonuçlandırılamazsa, 

teklif verenlerden fiyatları da dahil tekliflerin hiçbir şekilde değiştirilmemesi kaydıyla uygun 
bir süre daha istenir. 

Şartname ve eklerinde veya teklif verenlerin teklif şartları ve teklif fiyatlarında, 
açıklamayı gerektiren bir durum görüldüğü taktirde, teklif verenlerden gerekli açıklamalar 
değerlendirme komisyonu tarafından TEAŞ ilgili birimi aracılığı ile istenir. Ancak; bu tür 
açıklamayı gerektiren hususlar hiçbir şekilde teklifin niteliğini ve fiyatlarını değiştiremez. 

Değerlendirme, değerlendirme protokolü 
Madde 22- Değerlendirme komisyonu aşağıda yazılı bilgileri kapsayan bir protokol 

hazırlar:  
a) Protokolün tarihi, numarası,
b) Üretim tesisinin yeri ve kapasitesi,
c) Teklif veren firmaların adları ve verdikleri fiyatlar (fiyatlar ABD Doları

cinsinden ifade edilmelidir),
d) Teklif edilen tesisin özellikleri ve şartnamelere uygunluk dereceleri,
e) Enerji birim fiyatının yıllara dağılımı, ödemelere esas alınmak üzere teklifin

verildiği para birimi,
f) Seçilen teklif sahibinin adı ve diğerlerine göre tercih sebepleri,
g) Şirketlerin mali durumu, kredi ve finansman temini ile ilgili teyit ve taahhüt

mektuplarına ilişkin bilgiler,
h) Varsa diğer açıklama ve düşünceler.

Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin eşit 
derecede uygun görülmesi halinde; teknik şartlar, fiyatların dağılımı ve kalite dikkate alınarak 
karar verilir. Bu konuda tereddüt oluşması halinde söz konusu teklif sahiplerinden ikinci bir 
kapalı teklif istenir ya da bu teklif sahipleri komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve 
saatte pazarlığa çağrılabilir. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartname ve sözleşmede 
belirtilen şartların aynen muhafazası zorunludur.  
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ALTINCI BÖLÜM 

Teklif Açma, Önyeterlilik ve Teklif Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması 

Komisyonların oluşumu ve yetkilendirme 
Madde 23- Teklif açma, önyeterlilik ve değerlendirme komisyonları TEAŞ'ın ihtisas 

birimlerinde çalışan, konusunda uzman elemanlardan TEAŞ Genel Müdürünün onayıyla 
oluşturularak yetkilendirilir. Komisyonun onayı sırasında komisyon başkanı olarak 
görevlendirilecek TEAŞ Genel Müdür Yardımcısı da TEAŞ Genel Müdürünce belirlenir. 
Önyeterlilik ve değerlendirme komisyonları; hukuk müşavirliği ile mali işler ve finans 
yönetimi, ticaret, planlama, termik santralların ihalesi ve tesisi, termik santralların işletmesi, 
iletim şebekelerinin tesisi ve ihalesi, iletim şebekeleri işletme, iletişim, kontrol ve otomasyon, 
yük dağıtımı, özelleştirme ve çevre ile ilgili birimlerden en az birer elemanın katılımıyla 
oluşturulur. 

Teklif açma komisyonu ise; hukuk müşavirliği, ticaret, termik santralların ihalesi ve 
tesisi, iletim şebekelerinin tesisi ve ihalesi, özelleştirme ile ilgili birimlerden en az birer 
elemanın katılımıyla oluşturulur.  

Uzman kişilerden görüş isteme 
Madde 24- Değerlendirme komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde komisyonun 

teklifi TEAŞ Genel Müdürünün onayı ile uzman kişilerden görüş istenebilir. 

Karar yeterlilik sayısı 
Madde 25- Tüm komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın 

oyu çift sayılır. Komisyon kararları gerekçeleri belirtilerek yazılır, üyeler çekimser oy 
kullanamazlar, karşı görüşte olan üyeler gerekçelerini protokola yazarak imzalarlar. 
Komisyon üyeleri protokola geçen karar, mütalaa ve gerekçelerden şahsen sorumludurlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ruhsat ve İzin İşlemleri  

Prensipler 
Madde 26- Alınan teklifler TEAŞ tarafından değerlendirildikten sonra, uygun teklif 

belirlenerek, ilgili üretim şirketine tesis kurma ve işletme izni verilmek üzere Bakanlığa 
gönderilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde; başarılı teklif sahibine tesis kurma ve işletme 
izni verilmesi konusundaki kararını TEAŞ'a bildirir. Bunun üzerine TEAŞ'ca, başarılı teklif 
sahibine, belirlenen süre içerisinde üretim şirketini kurma çalışmalarını tamamlayarak 
Bakanlıktan tesis kurma ve işletme iznini alması konusunda yazılı olarak bildirimde 
bulunulur. Bakanlıkça üretim şirketine verilecek izin ve ruhsatın sürelerinin belirlenmesinde 
sözleşme süresi ile üretim tesisinin ekonomik ömrü dikkate alınır. 
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Süre uzatımı 
Madde 27- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtildiği şekilde 

sözleşme süresinin uzatılması veya sözleşmenin yenilenmesi durumunda izin ve ruhsat 
süreleri de söz konusu süre kadar uzatılır. 

Geçici ve kesin kabul 
Madde 28- Tesisin geçici kabul işlemleri Bakanlığın uygulama esasları çerçevesinde 

sözleşmede yer alan hükümlere uygun olarak yapılır. Bu Yönetmelik kapsamı işlerde; üretim 
tesisinin kesin kabul işlemleri, geçici kabul sırasında tesbit edilen fakat sözleşmede öngörülen 
hükümler çerçevesinde geçici kabulün yapılmasına engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu 
işlerin tamamlanması için öngörülen süre sonunda yapılır. 

Onay  
Madde 29- Sözleşmede ve TEAŞ'ın enterkonnekte sisteme bağlı olarak çalışacak 

üretim tesislerinin uymaları gereken kriterlerinde belirtilen, üretim tesisine ait Bakanlığın 
uygulama esasları çerçevesinde proje ve belgeler Bakanlık onayına tabi olup, onaylı proje ve 
belgeler kabul işlemleri sırasında üretim tesisinin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğinin tesbitinde esas alınır. Söz konusu proje ve belgeler üretim şirketince 
sözleşmede öngörülen şekil ve şartlarda hazırlanarak altı nüsha olarak TEAŞ'a verilir. TEAŞ 
gerekli incelemeleri yaptıktan ve gerekiyorsa üretim şirketince gerekli düzeltmelerin 
yapılmasını sağladıktan sonra bu proje ve belgeler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderir. 

Bu maddede belirtilen ve Bakanlıkça onaylanan proje ve bilgilerde olabilecek 
değişiklikler de Bakanlığın onayına tabidir. 

İzin ve Ruhsat 
Madde 30- Tesisin başarılı geçici kabulü yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından şirkete 

işletme ruhsatı verilir. 

Üretim şirketinin Bakanlıkça verilen izin ve ruhsat şartlarına uymaması halinde, 
sözleşmede belirtilen usulde Bakanlıkça ihtar edilir. Üretim şirketinin ihtara konu aykırı 
tutumunun devam etmesi halinde; tutumunu ve aykırılığa neden olan durumu düzeltmesi için 
üretim şirketine bir süre tanınır. Tanınacak süre sözleşmede belirtilir. Bu süre sonunda da 
üretim şirketince gerekli işlemin yapılmaması veya önlemin alınmaması durumunda söz 
konusu izin iptal edilir. Bu madde kapsamında üretim şirketine yapılan ihtarlar TEAŞ'a da 
bildirilir. Bu konuda 4 üncü maddenin (e) bendi hükmü de dikkate alınır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM  

Çeşitli Hükümler  

Sözleşme imzalanması 
Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi yapıldıktan, Bakanlıkça tesis kurma ve 

işletme izni verileceği TEAŞ'a bildirildikten sonra, 26 ncı maddede öngörülen koşullar 
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çerçevesinde başarılı teklif sahibi şartname ve sözleşmede öngörüleceği şekilde üretim 
şirketini oluşturur. Oluşturulan bu üretim şirketine Bakanlıkça tesis kurma ve işletme izni 
verildikten sonra TEAŞ tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilir ve sözleşme 
imzalanır. 

Seçilen ve kendisine bildirim yapılan teklif sahibi sözleşme imzalamaya mecburdur. 
Bu mecburiyete uymadığı takdirde, başarılı teklif sahibinin geçici teminat mektubu TEAŞ 
adına paraya çevrilerek gelir kaydedilir ve değerlendirmede ikinci olan teklif sahibi, yukarıda 
belirtilen şekilde sözleşme imzalamaya çağırılır. İkinci teklif sahibi ile de sözleşme 
imzalanamaz ise aynı şekilde üçüncü teklif sahibi sözleşme imzalamaya çağırılır. 

TEAŞ'ın seçilen ve kendisine bildirim yapılan teklif sahibinin sözleşme imzalama 
mecburiyetine uymaması halinde değerlendirmede ikinci olan, değerlendirmede ikinci olan 
teklif sahibinin de bu mecburiyete uymaması halinde, değerlendirmede üçüncü olan teklif 
sahibi ile sözleşme imzalama aşamasında teklif esasları ve şartlarının değişmemesi koşuluyla 
indirim isteme hakkı saklıdır. 

Sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak işlemler 
Madde 32- Sözleşme yapıldıktan sonra üretim şirketinin sözleşme hükümlerine 

uymaması halinde, sözleşmede belirtilen usulde ihtarda bulunulur. Şirketin sözleşme 
hükümlerine aykırı tutumunun devam etmesi halinde ise mevcut sözleşme feshedilerek kesin 
teminatı gelir kaydedilir. 

Diğer işlemler 
Madde 33- İhale işlemleri, isteklilerden gelecek teklifler ve ekleri ile bunlar üzerinde 

verilecek karar, emir ve yapılacak yazışmalar ve her türlü ticari bilgi, evrak ve işlemler 
gizlidir. 

Sözleşme kurallarına uymayan veya sistem şartlarından veya piyasa fiyat 
hareketlerinden kendilerine fayda sağlamak için sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen, 
işlerine hile ve fesat karıştırdıkları tesbit edilen istekliler hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılır. 

Yürürlük  
Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
 Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 

Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi yürütür. 
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KAMU HİZMETİ İMTİYAZI 
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“KAMU HİZMETİ İMTİYAZI” İLE İLGİLİ ANAYASA HÜKÜMLERİ 

Cumhuriyetin Nitelikleri 
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli                 dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.  

Devletin Temel Amaç ve Görevleri 
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini,

sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi  ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.  

Yürütme Yetkisi ve Görevi 
MADDE 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 

tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

Yargı Yetkisi 
MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır. 

Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 
MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 

Kanuni Hakim Güvencesi 
Madde 37- Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarılamaz. 

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma 
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

E. Devletleştirme ve Özelleştirme
Madde 47- Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel Teşebbüsler, kamu yararının zorunlu

kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 

 Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı 
ve usulleri kanunla düzenlenir. 
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(Ek: 14/8/1999 R.G. gün ve  4446/1 md) Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve 
diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine 
ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir. 

(Ek: 14/8/1999 R.G. gün ve  4446/1 md) Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer 
kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 
sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla 
belirlenir. 

Yargı Yolu 

MADDE 125-  İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.  
(Ek: 14/8/1999 R.G. gün ve  4446/2 md) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla 
çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan 
uyuşmazlıklar için gidilebilir. 

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları 
yargı denetimi dışındadır. 

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.  
Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 

Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 
kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
kararı verilemez.  

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve 
idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 
gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.  

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli 
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini 
sınırlayabilir.  

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.  

Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence 
MADDE 129- Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık 

kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası 
verilemez.  
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Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi 
dışında bırakılamaz.  

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.  

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 
doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve 
şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü 
ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari 
merciin iznine bağlıdır. 

Danıştay 
MADDE 155- Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı 

merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli 
davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

(Değişik ikinci fıkra: 14/8/1999 R.G. gün ve  4446/3 md) Danıştay, davaları görmek, 
Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük 
tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri 
yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri 
kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir.  

Danıştay Başkanı; Başsavcı, başkanvekiIleri ve daire başkanları, kendi üyeleri 
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl 
için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.  

Danıştay’ın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekiIleri, daire başkanları ile 
üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.  
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MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT  
HAKKINDA KANUN * 

Kabul Tarihi    : 10 Haziran 1326 (1910) 
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 24 Haziran 1326  (1910)Sayısı: 576 

Madde 1- Her ne suretle olursa olsun devletçe halen ve ileride mali taahhütte 
bulunmayı içermeyen, umuma ait taşınır ve taşınmaz malların tahsisini öngörmeyen, bütçeye 
dahil bir umumi hizmete ilişkin olmayan, bu Kanunda belirtilen muafiyetin dışında herhangi 
bir muafiyet kapsamayan, yürürlükte bulunan kanunların tadilini gerektirmeyen, belediyelerin 
kuruluşuna ilişkin olarak çıkarılacak kanunlar ile mahalli idarelerin yetkisinde bulunmayacak 
olan kamu yararına yönelik imalat imtiyazları doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu tarafından 
verilecektir. 

Madde 2- İmtiyazlar için gerekli olup satın alınması icabeden veya geçici olarak işgal 
ve terki gereken arazi ve emlak hakkında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır. İmtiyaz konusu 
imalata yönelik tesisler için gerekli olup sahipleri elinde bulunan emlak ve arazinin satın 
alınması konusunda imtiyaz sahibi ile malik arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, arazi 
İstimlak Kanunu uyarınca kamulaştırılarak alınacak ve bedeli imtiyaz sahibi tarafından 
ödenecektir. İmtiyaz süresi içinde imtiyaz sahibinin teklifi ve ilgili Bakanlığın uygun görmesi 
üzerine, geçici olarak işgali gereken arazi ve taş ocakları ile balast mahalleri sahiplerine 
İstimlak Kanunundaki değer tespiti usulüne göre takdir olunacak tazminat imtiyaz sahibi 
tarafından ödendikten sonra yerel idare marifetiyle imtiyaz sahibine teslim edilecektir. 

Tesis ve inşa için gerekli olan sahipsiz topraklar (arazii emriyei haliye) imtiyaz süresi 
sonuna kadar imtiyaz sahibine bedelsiz terk olunabileceği gibi geçici olarak işgali gereken 
yerlerle taş ocakları ve balast mahalleri de hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde imtiyaz 
sahiplerine bedelsiz tahsis edilebilecektir. 

Madde 3- (Mülga: 25/6/1932-2025) 

Madde 4- İmtiyaz süresinin sonunda işletmede kullanılan aletler ile taşınır mallar ve 
araç-gerecin satın alınabileceği hususu hükümetçe gerek görüldüğü takdirde sözleşmeye 
konulabilecektir. İmtiyaz sözleşmesindeki belirli sürenin bitiminde hükümetin iştirak hakkı 
korunacaktır. İmalata yönelik eşya ile alet ve edevatın satın alma bedeli hesap ve defterlerin 
incelenmesi ile bilirkişi tarafından veya hükümetçe uygun görülen diğer bir usulde takdir ve 
tayin edilecektir. 

*
Kanunun  dili günümüz Türkçesine göre sadeleştirilmiş metni, EROL Gülhanım Sızlı , Kamu Hizmetlerinin 

Görülmesinde İmtiyaz Yöntemi ve Türkiye, DPT Uzmanlık Tezleri, Ankara, Nisan 1999, s.93-96’ dan alınmıştır.  
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Madde 5- İmtiyaz şartnamesinde mevcut olmadığı halde imtiyazın azami son 15 yılı 
içinde ilgili Bakanlığın izniyle yeniden ve tesise ek olarak yapılacak imalat için imtiyaz sahibi 
tarafından yapılan masraflara denk bir meblağın adı geçen imalatın her birinin 
tamamlanmasından itibaren her yıl için bedelinden 1/15 indirildikten sonra tazminat olarak 
hükümet tarafından imtiyaz sahibine ödeneceği hususu sözleşmenin düzenlendiği sırada 
hükümetçe gerek görülürse sözleşmede belirtilebilecektir. 

Madde 6- (Mülga: 25/6/1932-2025) 

Madde 7- İmtiyaz, sözleşme ve şartnamelerinde belirli olan süreler içinde, mutlaka 
Osmanlı kanun ve nizamlarına tabi Osmanlı anonim şirketlerine devrolunacaktır. 

Madde 8- İmtiyaz işlerinde idare ve fen memurları ile ustalardan ne kadarının ve 
hangilerinin yabancı uyruklu olacakları belirlenecek ve sınırlandırılacaktır. 

Madde 9- Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayana sunulacak imtiyaz kanunları, ekinde yer 
alan sözleşme ve ilgili evrak ile birlikte incelenerek verilecek bir karar ile kabul veya red veya 
gerekçesi belirtilerek değişiklik için iade olunur. 

Madde 10- İI ve belediyelerin teşkilatına dair yapılacak kanunlar ile gerçekleştirilmesi 
yerel yönetimlerin yetkisi içinde bulunacak olan imtiyazlar hakkında, bu kanunlar 
yayımlanıncaya kadar, merkezi idarece işlem yapılacaktır. 

Madde 11- Bakanlar Kurulu imtiyaz için uygulanacak usul ve öncelikli işlemler 
konusunda özel bir düzenleme yapmaya yetkilidir. 

Madde 12- Bu Kanun hükümleri özel kanun hükümlerine tabi bulunan madenler ve 
taş ocakları hakkında geçerli olmayacağı gibi ticarete, tarıma, sanayie ve sarraflığa ait 
imtiyazlara da uygulanmayacaktır. 
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MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 
HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE 

VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN  
İLGASINA DAİR KANUN 

Kanun Numarası        : 2025 
Kabul Tarihi          : 25/6/1932 
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 2/7/1932 Sayısı: 2139 

Madde 1- Genel ve katma bütçelere dahil ve sözleşmenin akdi tarihinde mevcut veya 
ileride ihdas edilecek olan herhangi bir vergi veya resim muafiyetini içeren ve gelecek 
bütçelerden ödeme yapılması Hükümetçe gerekli görülen imtiyaz sözleşmeleri Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur. 

Madde 2- ( Değişik: 10/6/1933- 2288/ 1 md.) 
Birinci maddede bahsedilen imtiyaz sözleşmelerinde genel  veya katma bütçelere dahil 

hiçbir vergi ve resim devlet daireleri tarafından üstlenilemez. 

 Madde 3- Menafii umumiyeye müteallik, imtiyazat hakkındaki 10 Haziran 1326 
tarihli kanunun 3 üncü ve altıncı maddeleri mülgadır. 

Madde 4- Bu Kanun  yayımı tarihinde yürürlülüğe girer. 

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

          Kanun Numarası           : 2577 
          Kabul Tarihi           : 6/1/1982 
          Yayımlandığı R. Gazete  Tarihi  : 20/1/1982  Sayısı : 17580 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

          İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı: 
          Madde 2 - 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır: 

a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı
      kararı ile )  

b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar
tarafından açılan tam yargı davaları, 

c) (Değişik: 18/12/1999 - 4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için 
yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 
davalar.  

2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile
sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve 
işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. 

3. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi
dışındadır. 
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DANIŞTAY KANUNU  

Kanun Numarası        : 2575 
Kabul Tarihi           : 6/1/1982 
Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 20/1/1982 Sayısı: 17580 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danıştay'ın, Daire ve Kurulların Görevleri 

          Danıştayın görevleri 
          Madde 23 - Danıştay: 

a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden
verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara 
karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. 

b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.

c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri
hakkında görüşünü bildirir. 

d) (Değişik: 18/12/1999 - 4492/1 md.) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir. 

e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü
bildirir. 

f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar
          Madde 24 - 1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: 

a) Bakanlar Kurulu kararlarına,

b)  Müşterek kararnamelere,

c) Başbakanca alınan kararlara,

d) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici 
işlemlere, 
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e) Danıştay idari dairelerince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar       üzerine 
uygulanan eylem ve işlemlere, 

f) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,

g) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara,

h) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına,

ı) Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Üniversitelerarası Kurul kararlarına, 

j) Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin  reddine
ilişkin işlemlere, 

Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idarî davaları karara bağlar 
(Değişik: 18/12/1999 - 4492/2 md.). 

2. (Değişik: 22/3/1990 - 3619/4 md.) Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin
seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve 
karara bağlar. 

Birinci dairenin görevleri 
          Madde 42 - Birinci Daire: 

a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini,

b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,

c) (Değişik: 18/12/1999 - 4492/3 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerini,     

d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen
uyuşmazlıkları, 

e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin  istekleri,

f) Danıştay'ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için  Devlet
Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri, 

g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan
uyuşmazlıkları, 
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h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya
itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri, 

ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri, 

j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak
teklifleri, 

k) Diğer idari dairenin görevi dışında kalan işleri,

inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. 

İdari işler kurulunun görevleri 
          Madde 46 - 1. İdari İşler Kurulu : 

a) (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)

b) (Değişik: 18/12/1999 - 4492/4 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerini, 

c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri,

d) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını,

e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay
Başkanının havale edeceği işleri,

f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili

dairece birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu 

muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine, 

          inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. Danıştay'ın ilgili 
dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır. 

2. İdari dairelerin birinden çıkıp, (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanı tarafından
Danıştay İdari İşler Kuruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen   kararlar ilgili bakanlığın 
görüşüne uygun olmadığı takdirde, bakanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda 
görüşülür. 

3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında       karar 
vermediği işlerde, İdari İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi       halinde, ilgili 
daireye geri gönderilir ve bu dairece İdari İşler Kurulu kararı       doğrultusunda İnceleme 
yapılarak karar verilir. 
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(Değişik: 18/12/1999 - 4492/5 md.) Kanun ve tüzük tasarıları ile kamu hizmetleri ile ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin görüşülmesi  

Madde 48 – Danıştay, kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini, 
kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi, 
geliş tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak  zorundadır.  
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KAMU  HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE  
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA  

TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE  
UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN 

Kanun No : 4501 
Kabul Tarihi : 21.1.2000
Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 22/1/2000 Sayısı : 23941 

Amaç 

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi 
durumunda taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. – Bu Kanunda geçen; 

a) Tahkim yolu: Tarafların doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlığı aralarındaki
anlaşmaya göre hakem veya hakem kuruluna götürdükleri, usulü taraflarca belirlenebilecek 
özel bir yargılama faaliyetini, 

b) Milletlerarası tahkim anlaşması: Yabancılık unsuru taşıyan kamu hizmetleri ile
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tamamının veya 
bir kısmının milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi için yapılan anlaşmayı, 

c) Yabancılık unsuru: Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en
az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya 
sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat 
sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birini,  

d) Sözleşme: Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,

İfade eder. 

Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıkların Milletlerarası Tahkim Yoluyla 
Çözümü 

MADDE 3. – Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelerde bunlardan doğan 
uyuşmazlıkların; 

a) Türkiye’de toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukuka göre karar verecek
hakem veya hakem kurulunda, 
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b) Yabancı bir ülkede toplanarak Türk hukukuna ya da yabancı hukuka göre karar
verecek hakem veya hakem kurulunda, 

c) Kendi tahkim usulü bulunan milletlerarası tahkim kuruluşunda,

çözülmesi kabul edilebilir. 

Tahkim Yoluna İlişkin İlkeler 

MADDE 4. – Tahkim yolunun öngörülmesi halinde tahkim anlaşması, sözleşmeye 
konulan tahkim şartı veya ayrı bir tahkim sözleşmesi şeklinde yapılabilir. Tahkim sözleşmesi, 
sözleşmenin yürürlüğe konulmasındaki usule tabi olur. 

Tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinde; tahkim yoluyla çözülecek uyuşmazlıklar, 
uygulanması istenilen tahkim kuralları, tahkim yeri, hakem ya da hakem kurulunun seçimi ve 
sayısı, nitelikleri, hakem kurulunun yetkisi, hakem kurulunun yargılama usulü, yargılamada 
kullanılacak dil, uyuşmazlığın esasına uygulanacak maddi hukukun seçimi, tarafların delil 
ikamesi, bilirkişilerin seçimi, uyuşmazlığın diğer tarafa ne şekilde bildirileceği, bildirim 
süresi, tahkim süresi, hakem kurulunun delil toplama yetkisi ve usulü, hakem ücreti, 
yargılama giderleri, vekalet ücreti ve benzeri konular ayrıntılı biçimde düzenlenir. 

Hakem Kararlarının Tanınması, Tenfizi Ve Temyizi 

MADDE 5. – (Mülga: 21/6/2001- 4686) 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 6. – Bu Kanunda ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası 
anlaşmalarda hüküm bulunmayan hallerde, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ile 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanunun tahkim ile ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. – Değişiklik 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına eklenmiştir.   

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine göre başlatılmış projeler ve işler, tabi oldukları usul 
ve esaslara göre sonuçlandırılır. 

Ancak, kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilenler hariç, birinci fıkrada belirtilen 
proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına, görevli şirketin bu Kanunun yayımı 
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tarihinden itibaren bir ay içinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Bakanlar 
Kurulunca karar verilir. 

Yürürlük 

MADDE 8. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE 
VE  

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun Numarası         : 4046 
Kabul Tarihi             : 24/11/1994 
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 27/11/1994 Sayısı: 22124 

Amaç ve Kapsam  

Madde 1 - Bu Kanunun amacı;  

A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan;

a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme
birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,  

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı
veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı 
kuruluşlardaki kamu payları ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işleme 
birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki kamu paylarının,  

c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait payların,

d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve
kamu iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile 
doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki paylarının,  

e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına
bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının,  

f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve
hizmet üretim birimleri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve 
benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) 
fıkrasında belirtilen kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve 
hizmet üretim birimlerinin işletilmesi haklarının,  

Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için 
özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.  

B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak;
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a) "Özelleştirme Yüksek Kurulu"nun ve "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı"nın
kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine,  

b) "Özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonların
kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine,  

c) "Özelleştirme uygulamaları"na,

d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların
nemalandırılmasına,  

e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan
personelden özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek olanlara mali ve sosyal haklar 
sağlanmasına,  

f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve
sosyal haklarına,  

İlişkin hükümleri kapsar.  

Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve 
hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, 
limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya 
kiralanması ile kamu iktisadi teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede tanımlanmış bulunan "kamu iktisadi kuruluşları"nın ve bunların müessese, bağlı 
ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler 
ile özelleştirilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyetinin 
devrine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine 
göre ayrı kanunlarla düzenlenir. 

Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi  
Madde 15 - Kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri suretiyle 

özelleştirilmesine ilişkin konularda bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ayrı kanunlarla 
düzenleme yapılmasına ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla;  

a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve
hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, 
limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri),  

b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören
tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, 
bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin,  
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İşletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri 
diğer yöntemlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.  

Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece 
tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel 
kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların 
dışındakiler imtiyaz sayılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak 
yapılacak anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer 
kanunların bu hususları düzenleyen özel hükümleri saklıdır.  

Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer yöntemlerle 
kullanma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez.  
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

KHK Numarası        : 233 
Kabul Tarihi           : 8/6/1984 
Yetki Kanunu Numarası  : 2680 
Kabul Tarihi           : 17/6/1982   
Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 18/6/1984  Sayısı: 18435 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Tanımlar ve kısaltmalar:  
Madde 2 - Bu KHK de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.  

1. Kamu iktisadi teşebbüsü "Teşebbüs"; iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi
kuruluşunun ortak adıdır.  

2. İktisadi devlet teşekkkülü "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.  

3. (Değişik: 24/11/1994-4046/34 Md.) Kamu iktisadi kuruluşu "Kuruluş";
sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı 
gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla 
ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz3 sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.  

4. Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi
kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.  

5. Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne
veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim 
şirketlerdir.  

6. İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı
ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları 
anonim şirketlerdir.  

3 Bu madde ile Kamu İktisadi Kuruluşlarının (KİK) mal ve hizmet üretim faaliyeti imtiyaz addolunmuştur. Bu 
tanım gereğince  KİK'lerin mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile ilgili olarak 4046 sayılı Kanuna göre yapılacak 
sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olması gerekecektir. 
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7. İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer
birimleridir.  

8. Koordinasyon Kurulu; Yüksek Planlama Kurulu'dur 4

9. Kamu Ortaklığı Kurulu; 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
Hızlandırılması Hakkında Kanun'da belirtilen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'dur.  

4 Adı 28/12/1987 tarih ve 304 sayılı KHK’nin 5 inci maddesi ile Yüksek Planlama Kurulu olarak değiştirilen 
Koordinasyon Kurulu’na 19/6/1994 tarih ve 540 sayılı KHK’nin 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile “Kalkınma 
planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları almak” görevi de 
verilmiştir.  
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BELEDİYE KANUNU  

Kanun Numarası        : 1580 
Kabul Tarihi           : 3/4/1930 
Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 14/4/1930    Sayısı: 1471 

Belediyelerin hakları, selahiyet ve imtiyazları 
 Madde 19-  Belediyelerin hakları, selahiyet ve imtiyazları şunlardır: 

1. Belediye idareleri kanunun kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten
sonra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye edecek her türlü teşebbüsatı 
icra ederler. 

2. Beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını temin ve intizamı beldeyi
halelden ve vikaye maksadiyle kanunların bahşettiği selahiyete müsteniden emirler vermek ve 
belediye yasakları koymak ve infaz ettirmek, hilafında hareketleri görülenleri cezalandırmak; 

3. Kavaninin mahsusa mucibince belediye vergi ve resimlerini tarh ve Tahsili Emval
Kanununa tevkifan cibayet etmek; 

4. Müktesep haklara halel gelmemek üzere belediye sınırı dahilinde;

A) Doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek şartiyle su, havagazı, elektrik, tran-mvay
tesisatı kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve sevahili mütecavire vapurları nakliyatını 
deruhde ve ifa etmek belediyelerin hakkıdır. (Ancak belediyeler bu işlerin tesis ve işletilmesi 
için müddeti kırk seneyi tecavüz etmemek  ve şeraiti Devletçe müttehaz kaidelere muvafık 
olmak üzere imtiyaz da verebilirler. 

B) Teştithane tesisatı ve çöpleri paçavra ve kemikleri toplamak teşkilatını idare
ettirmek; 

1. (Değişik: 5/7/1939-3666/1 md.) Belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar
arasında yolcu vasıtası olarak otobüs, omnibüs, tünel troley, füniküler işletmek ve 
mezbahalarda kesilen etleri Belediye Meclisince tayin ve Dahiliye Vekaletince tasdik edilecek 
ücret mukabilinde satış yerlerine nakletmek münhasıran Belediyelerin hakkıdır. 

(Değişik: 4/7/1988- KHK 336/1 md.;Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/11 md.) 
Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işletilmesi veya 
icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. Belediyeler 
dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine ruhsat dahi verebilir. 

Hususi mahiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ev umuma ait suların 
ihtiyaçtan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına ve beldenin  muayyen mevkileri 
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arasında yük başına  ücret alan nakil vasıtalarının işletilmesine, inhisarı tazammun etmemek 
üzere, ruhsat vermek de belediyelere aittir. 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  

 Kabul Tarihi           : 13/3/1329(1913) 

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 15/3/1329(1913) Sayısı: 1414 

Vilayete Ait  Hidematı Mahalliye 
Madde 78-  

3. (Değişik: 3 Niasan 1330)  Şehir ve kasabalarda menafii belediyelere ait ve şeraiti
Devletçe müttehaz (yürürlükte bulunan) kavaide (kurallara)  muvafık 8uygun) olmak ve 
müddeti kırk seneyi tecavüz etmemek üzere hayvan, buhar ve elektrikle cerrolunur (çekilir) 
tramvaylar inşa ve elektrikle veya havagazıyla tenvirat (aydınlatma) icrası ve kudreti 
elektrikiye tevzii ve şürbe (içmeye) salih (yarar) sı isalesi (iletimi) için imtiyaz itası ve dahili 
vilayette otomobil ve otobüs omnibüs arabaları işletmek ve sanayii muhtelifeye ait fabrikalar 
tesis etmek için ruhsat itası; 

(Müddedi kırk seneyi tacavüz eden bilumum imtiyazat ile kuvvei muharrikesi sukutu 
miyah (içme suları)  ile istihsal olunacak cer ve tenviri elektirikiye müteallik imtiyazat Nafia 
Nezaretince (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca) ita olunur.)  
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TELGRAF VE TELEFON KANUNU5 

    Kanun Numarası   : 406
    Kabul Tarihi   : 4/2/1924
    Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 21/2/1924   Sayı: 59

FASIL : 1 
Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar6 

Madde 1 - (Değişik:10/6/1994-4000/1 md.) Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin 
hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), Telekomünikasyon hizmetleri ise 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yürütülür.

Şirket, ana sözleşmesi Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete 
geçer.

(Üçüncü fıkra mülga:27/1/2000-4502/1 dm.)

(Dördüncü fıkra mülga:27/1/2000-4502/1 md.)

2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ilişkin Kanun hükümleri saklıdır.

(Ek fıkralar:27/1/2000-4502/1 md.): 

Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısı   tesisi ve 
işletilmesi bu Kanuna tabidir.

Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini 
yürütmeye ve telekomünikasyon altyapısı işletmeye yetkilidir.               

Türk Telekom 'un söz konusu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri Bakanlık  ile 
imzalanacak görev sözleşmesi ve/veya görev sözleşmeleri ile belirlenir. Türk Telekom, görev 
sözleşmelerinde belirlenen asgari hizmetleri sunmakla  yükümlüdür.

Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir. Kamu 
iktisadi teşebbüslerinin kuruluş, teşkilat ve faaliyetleri ile ilgili mevzuat Türk Telekom'a 
uygulanmaz. Sadece, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 
3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.                                                                  

5 Bu Kanunun 7/1/1929 tarih ve 1379 sayılı Kanuna aykırı hükümleri mezkur kanunun 7 nci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılmış isede, 1379 sayılı Kanun 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
6 "FASIL: 1 İnhisar" şeklindeki bölüm başlığı 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit telekomünikasyon ve komuta-kontrol     
sistem, araç, gereç ve şebekeleri ile bedeli Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ödenerek, 
işletmeciler tarafından tesis edilen hükümleri uygulanmaz.              

Bu Kanunda geçen:

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Kurum: 5.5.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesi 
uyarınca kurulan Telekomünikasyon Kurumunu,

Türk Telekom:Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'ni,

İşletmeci:Türk Telekom da dahil olmak üzere, Bakanlık ile yapılan bir görev 
sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Bakanlıktan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı veya 
genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı 
işleten bir sermaye şirketini,            

Sermaye şirketi: Bakanlık tarafından aranacak şartları taşıyan, Türkiye'de kurulmuş 
veya kurulacak bir sermaye şirketini,

Abone:Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile ilgili hizmetten 
yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,                

Ana Telekomünikasyon Şebekesi:Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin 
üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında telekomünikasyonu sağlayan transmisyon 
altyapısı ve anahtarlama ekipmanları da dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesini,

Asgari hizmet:Bakanlık tarafından Kurumun ve işletmecilerin görüşleri alınmak 
suretiyle konu ve kapsamları belirlenen, coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, belirlenmiş kaliteyi haiz ve herkesin 
karşılaşabileceği şekilde makul bedel karşılığında sunulacak olan ve ankesörlü telefon, acil 
telekomünikasyon hizmetleri ve telefon rehber hizmetlerini de ihtiva eden asgari evrensel 
hizmet türlerini, 

Genel izin:Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Bakanlık  tarafından 
işletmecileri belli genel şartlara ve Bakanlık nezdinde kayıt yaptırılmasına tabi olarak 
yetkilendiren genel düzenleyici işlemi,

Görev sözleşmesi:Türk Telekom ile Bakanlık arasında, katma değerli hizmetler dahil, 
her türlü Telekominükasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının 
işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar muvacehesinde 
Bakanlığın takdir  edeceği bir süre için akdedilen sözleşmeyi,                                      
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GSM görev sözleşmesi:Türk Telekom ile Bakanlık arasında GSM 1800            
mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve gerekli telekomünikasyon altyapısının 
işletilmesi ile ilgili hak ve yükümlülükleri düzenlemek  üzere akdedilen bir sözleşmeyi,                                   

İmtiyaz sözleşmesi: İşletmeci tarafından söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen 
telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Bakanlık ve 
işletmeci arasında yapılan sözleşmeyi,              

Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri: Aboneler arasında iletilen ses   ve veri 
dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde 
bilgisayar işlemleri ile veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı 
veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler 
ile aboneler arası interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini,

Kişisel telekomünikasyon tesisi: 2 nci maddenin (a) fıkrasında sayılan 
telekomünikasyon tesislerini,

Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan telekomünikasyon hizmetlerinden 
yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,                                 

Mobil telekomünikasyon hizmetleri: Karasal mobil istasyonlar ile uydu ve karasal 
istasyonlar arasında veya karasal mobil istasyonların kendi aralarında gerçekleştirdikleri 
telekomünikasyon hizmetlerini,

Roaming: Bir işletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak 
üzere, diğer bir işletmecinin müşterilerine ait ekipmanlar üzerinden çalışmasına veya bir diğer 
sisteme ara bağlantısına imkan sağlayan sistemler arası dolaşımı,                                                         

Şebeke: Bir veya daha fazla nokta arasında telekomünikasyonu sağlamak  için bu 
noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere 
her türlü iletim sistemleri ağını,    

Telekomünikasyon: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik 
sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz,  optik, elektrik, manyetik, elektro 
manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, 
gönderilmesi ve alınmasını,                                                                   

Telekomünikasyon altyapısı: Telekomünikasyonun, üzerinden veya aracılığı ile 
gerçekleştirilmesini sağlayan anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve 
hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini,                                                                          

Telekomünikasyon altyapısı işletimi: İlgili altyapıya ilişkin gerekli telekomünikasyon 
tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veya herhangi bir surette temin edilmesi ile 
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bu tesisin diğer işletmecilerin veya talep eden diğer gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına 
sunulmasını,              

Telekomünikasyon hizmeti: Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir 
kısmının veya tümünün hizmet olarak sunulmasını,                             

Telekomünikasyon ruhsatı: İşletmeci tarafından söz konusu telekomünikasyon 
ruhsatında belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının 
işletilmesi için Bakanlık tarafından verilen ruhsatı,     

Ara bağlantı: İki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon 
trafiğinin gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandırılması,                                              

Ara bağlantı yükümlüsü: Ara bağlantıyı sağlayacak şebekenin özel/tüzel kişiliği,

İfade eder.

Madde 2- (Değişik: 27/1/2000-4502/2 md.)

a) Hiç kimse Bakanlıkla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Bakanlık
tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, 
telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez. Ancak, 
aşağıdaki faaliyetler bir imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izne tabi 
değildir:

1) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her
bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasır olarak şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için 
kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde 
kullanılmayan kişisel telekomünikasyon tesisleri,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel
kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesisleri,

Kurum söz konusu tesislerin bu maddedeki esaslara uygunluğu ve ara bağlantı talep 
edilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemeye, kullanılan teçhizatın standartlara 
uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamaya yetkilidir.                                    

b) Türk Telekom'un telekomünikasyon hizmetlerini yürütme ve telekomünikasyon
altyapısını işletme ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen görev sözleşmesi 
ve/veya görev sözleşmeleri, düşüncesi alınmak üzere Danıştay'a gönderilip, Anayasada 
belirtilen süre kadar beklendikten sonra akdedilir. Söz konusu sözleşmeler, sürelerinin 
bitiminde, benzer konudaki imtiyaz sözleşmeleri ile aynı şartlarda yenilenebilir. Türk 
Telekom'un; ana telekomünikasyon şebekesi üzerinde sahip olduğu mülkiyet  hakkı görev 
sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder. Türk Telekom'un, hangi 
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telekomünikasyon hizmetlerini kuracağı ya da iştirak edeceği, şirketler eliyle ve hangi 
şartlarda yürütüleceği görev sözleşmelerinde düzenlenir.

c) Türk Telekom; telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve
uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003 tarihine kadar bu Kanun 
ve görev sözleşmesi çerçevesinde tekel olarak yürütür. Kişisel telekomünikasyon tesisleri ile 
telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri veya telekomünikasyon ruhsatları 
veya genel izinlerinde ilgili işletmeci tarafından kurulması  öngörülen telekomünikasyon 
altyapısı hariç olmak üzere, tüm telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesi de 
tekel kapsamına dahildir.  

Diğer işletmecilerin ve kişisel telekomünikasyon tesislerini kullanan şahısların ana 
telekomünikasyon şebekesine ara bağlantı talepleri ve telekomünikasyon altyapı tesislerinden 
yararlanma ihtiyaçları, yukarıda belirtilen tekel süresi boyunca öncelikle Türk Telekom 
tarafından karşılanır. Türk  Telekom'un, bir işletmeci veya bir kişisel telekomünikasyon tesisi 
sahibinin altyapıdan yararlanma talebini karşılayamaması halinde, ilgili isletmeci veya kişisel 
telekomünikasyon tesisi sahibi  gerekli altyapı tesisini ilgili  imtiyaz sözleşmesi ya da 
telekomünikasyon  ruhsatı hükümleri dairesinde kendi imkanları ile kurabilir veya Bakanlık 
bu altyapının kurulması hususunda imtiyaz veya telekomünikasyon ruhsatı verebilir.                                     

d)Türk Telekom'un tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki
sermaye şirketleri de Kurum  tarafından uygun bulunması kaydı ile yukarıdaki (c) fıkrası 
kapsamına giren telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapı işletimi için 3 üncü 
madde hükümleri çerçevesinde yetkilendirilir. Türk Telekom'un görev sözleşmesi hükümleri 
tekel süresinin bitiminden sonra da geçerliliklerini korumaya devam eder. Aksi, görev 
sözleşmesi ve GSM görev sözleşmesinde belirtilmediği müddetçe, görev sözleşmesi ve GSM 
görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmeleri için belirlenen hükümlere tabi olur. Yeni nesil 
telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak  Türk Telekom ile diğer 
işletmeciler arasında ayırım gözetilemez.

e)Türk Telekom'un Bakanlık ile imzalayacağı görev sözleşmesinde ve diğer sermaye
şirketlerinin Bakanlık ile imzalayacakları imtiyaz sözleşmelerinde ve gerekli görülen hallerde 
Bakanlıkça verilen ruhsatlarda ve genel izinlerde de diğer hususların yanı sıra, makul ve 
ayırım gözetmeyen hüküm ve şartlar çerçevesinde şu konularda hükümlere yer verilir:

1)Telekomünikasyon hizmetinin ve altyapısının açık tanımı, niteliksel ve coğrafi
kapsamı,

2)İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin süresi ve yenilenme
esasları,

3)Plan ve programlara uygun olarak yapılacak yatırımlar ve varsa bu yatırımlarla
ulaşılması öngörülen hedefler,
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4)Aboneler, kullanıcılar, kişisel telekomünikasyon tesislerini kullananlar ve diğer
işletmecilere uygulanacak genel şartlar ve ara bağlantı şartları da dahil olmak üzere, bunlarla 
ilişkilerde gözetilecek ilkeler,         

5)Telekomünikasyon iş ve hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin hesaplanmasına
ilişkin esaslar ve bunların yeniden belirlenmesine ilişkin ilkeler,

6)Hizmet kalitesine ilişkin şartlar,

7)İmtiyaz sözleşmesi, ruhsat ve genel izin karşılığında belli bir ücret ödenip
ödenmeyeceği ve ödenecekse bunun miktarı, 

8)Bakanlık tarafından, imtiyaz sözleşmesinde öngörülmüş olan konuların ve altyapıya
ait yatırımlar ile yükümlülüklerin ne şekilde talep edileceği,      

9) 4 üncü maddede belirlenen ilkelerin telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı
türleri itibarıyla uygulama esasları,

10)Türkiye Cumhuriyetine tahsis edilen sınırlı yönerge pozisyonları ve frekanslar da
dahil kamu mallarından ve üçüncü kişilere ait taşınmaz mallardan yararlanma esasları ve bu 
çerçevede Bakanlığın yapacağı işlemler,      

11)Mali hesapların hazırlanması ve Kurum'a her türlü bilgi verilmesi ile ilgili şartlar,

12)Numaralandırma ve numara taşınabilirliğine ilişkin hükümler,

13)Mücbir sebep ve öngörülemeyen durumlar halinde tarafların hak ve
yükümlülükleri,

14)İmtiyaz sözleşmesinin ihlali halinde uygulanabilecek yatırımlar,

15)Yaygın ve verimli pazarlamaya yönelik servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis
dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetlerinin verilmesine dair uygulama esasları,

f)Kurum:Bakanlığın Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve
verdiği telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken 
tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuata ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı 
veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili 
işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idari para cezası uygulamaya 
yetkilidir. Bakanlık da milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi 
yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında 
devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da 
genel izni iptal etmeye yetkilidir.                                              



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    209

g)Yukarıdaki hükümlerin, cezaların ve 4 üncü maddede belirtilen ilkelerin uygulanma
esaslarını göstermek üzere yönetmelikler çıkarılır.

Madde 3- (Değişik:27/1/2000-4502/3 md.)

a)Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri, ek 18 inci madde kapsamında sayılan
hizmetler ve 2 nci maddenin (c) fıkrasında belirtilen tekel süresinin  sonundan itibaren olmak 
üzere tekel kapsamındaki telekomünikasyon hizmetleri de dahil tüm telekomünikasyon 
hizmetleri, ilgili hizmetin türüne göre ancak bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, 
telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yürütülebilir. Ek 18 inci madde 
kapsamında sayılan hizmetler, ancak bir imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatı 
ile yürütülebilir.                                                                   

b)Bakanlık; gerekli gördüğü her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere
yetkilendirmenin imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinden hangisi ile 
nasıl ve hangi şartlarla yapılacağını, başvuru ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esasları 
Kurum'un görüşünü alarak bu Kanun çerçevesinde belirler. 

İşletmeciler veya belli bir telekomünikasyon hizmetini yürütmek  isteyenler bu 
hizmete ilişkin yukarıda belirtilen şartların belirlenmemiş olduğu hallerde, söz konusu şartları 
tespit etmesini Bakanlıktan isteyebilirler. Bakanlık; bu talep üzerine, ilgili hizmetin niteliğine 
göre böyle bir tespitin gerekip gerekmediğine karar verir. Tespitin gerekli olduğu kanısına 
varırsa, gerekli şartları en geç dört ay içinde, Kurum'un da istişari görüşünü alarak çıkaracağı 
ek yönetmeliklerle belirler.

Kurum; Bakanlık tarafından verilen bilgiler çerçevesinde her yıl imzalanmış olan 
imtiyaz sözleşmeleri ile verilen telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinleri ilişkili oldukları 
hizmet türlerini de belirterek listeleyen bir rapor hazırlar.                                               

c) Frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma gibi kıt kaynakların tahsisini ihtiva
eden, her bir işletmeciye belirli, özel hak ve yükümlülüklerin verilmesini gerektiren veya 
sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya 
altyapısı ancak Bakanlık ile akdedilecek bir imtiyaz sözleşmesi ile yürütülür. Bu maddenin 
(d) fıkrası saklı kalmak üzere, katma değerli telekomünikasyon hizmetleri Bakanlık tarafından
verilen telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile sermaye şirketleri tarafından sunulabilir.

d) Bu maddenin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, belirli bir telekomünikasyon
hizmeti ile ilgili olarak imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatı yoluyla sınırlı 
sayıda sermaye şirketinin yetkilendirilmesinin ve önceden belirlenmiş maktu ödemeler 
dışında herhangi bir ödemenin öngörüldüğü durumlarda, ek 19 uncu ve ek 21 inci maddelerin 
ilgili hükümleri uygulanır.                                                      

e) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şartlar ve esaslar, işletmecilerde aranacak
şartlar ve belirli bir telekomünikasyon hizmeti için imtiyaz sözleşmesi akdedilmesi, 
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telekomünikasyon ruhsatı verilmesi ya da genel izinler çıkarılması hususları ile bunların kayıt 
ve şartları bu  kanuna uygun olarak, Kurum'un da görüşü alınarak Bakanlık tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.                                             

Madde 4- (Mülga: 9/6/1937-3222/49 md.; Yeniden düzenleme:27/1/2000-4502/4 
md.)

Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve/veya telekomünikasyon altyapısı 
işletiminde ve bu hususlarda yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler nitelik ve nicelik 
itibari ile göz önüne alınır.

a) Herkesin, makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve
altyapısından yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi.

b) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça, eşit şartlardaki aboneler,
kullanıcılar ve isletmeciler arasında ayırım gözetilmemesi ve  hizmetlerin benzer konumdaki 
her kişi tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması. 

c)Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksini gerektirmedikçe,
niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların 
verimli  kullanılması ilkelerinin  gözetilmesi,                                                                     

d)Asgari hizmetlerin belli teknik ve ekonomik koşullar çerçevesinde makul surette
karşılanabilecek bir bedelle sağlanması.

e)Telekomünikasyon sistemlerinin uluslararası normlara uygun olarak birbiri ile
uyumlu olması.

f)Kalkınma plan ve programlarındaki hedeflerin gözetilmesi.

g)Teknolojik yeniliklerin uygulanması ve araştırma/geliştirme yatırımlarının
desteklenmesi.

h)Açık olarak belirlenecek hizmet kalitesi standartlarına uygunluğun sağlanması.

i)Bu Kanunda aksi belirtilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmetlerine ve/veya
altyapısına ilişkin imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatı yoluyla yapılacak 
yetkilendirmelerde ve genel olarak tüm telekomünikasyon alanlarında, 7.12.1994 tarihli ve 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve Türk Telekom'un Kanunda 
belirlenen tekel hakları saklı kalmak kaydıyla, serbest rekabet ortamı sağlanması ve 
korunması,                 
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i)Milli güvenlik ve kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik
verilmesi.

j)Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel
ihtiyaçlarının dikkate alınması ve Kurum tarafından belirlenen ilkeler, kurallar ve şartlar 
uyarınca kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması.                 

k)İlgili mevzuat, imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatında açıkça
belirlenen durumlar haricinde, ara bağlantı ücretleri ile hat ve devre kiraları da dahil 
telekomünikasyon hizmetleri karşılığı alınacak  ücretlerin, yatırım ve işletme maliyetlerini ve 
genel masraflardan ilgili payını, amortisman ve makul ölçüde karı mümkün olduğu ölçüde 
yansıtması.         

FASIL :  2 
Salahiyet 

Madde 5 - Hükümet lüzum görülecek mahallere hat ve tel inşa ve temdidine ve telgraf 
merakizi ihdas ile buralarda icra olunacak muamelatın müddet ve nev'ini tayin ve tellerini 
ahara icara salahiyettardır.                                  

Madde 6 - Hükümet memaliki ecnebiye ile olan telgraf (...)7  münasebatını tesis ve 
tanzime ve bu bapta beynelmilel veya hususi mukavelat akdine ve bunlara tevfikan teati 
olunacak muhaberat ve mükalemat ücretlerini tayin ve tadil ve istifaya salahiyettardır.

(Ek fıkralar:27/1/2000 -4502/5 md.)

İşletmeciler veya telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişiler, yerli, 
yabancı veya uluslararası şirketlerle, sınır ötesi telekomünikasyon hizmetleri dahil, 
telekomünikasyon  alanında mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile her türlü ticari sözleşme 
akdedebilir.                           

Uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarına üye olmayı düzenleyen veya bu 
kuruluşlar nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin veya Türk telekomünikasyon sektörünün temsil 
edilmesini gerektiren milletlerarası sözleşmelere taraf  olma veya bu sözleşmelerin hak, yetki 
ve yükümlülüklerinden yararlanmaya ilişkin esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından 
değerlendirilir. Bu nitelikte bir milletlerarası sözleşmeye taraf olabilmek için ilgili işletmeci 
veya telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek veya tüzel kişi, Bakanlığa söz konusu 
sözleşme ile ilgili bilgilerle birlikte başvurur. Bakanlık; en  kısa süre içerisinde, ilgili diğer 
Bakanlıklar ve Kurum'un da görüşünü alarak Bakanlar Kurulunun belirlediği esaslar 
çerçevesinde başvuru hakkında  karar verir. Bakanlık; bu gibi sözleşmelere ilişkin bilgileri 
ilgili  şahıslardan talep edebilir ve gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.             

7  Bu arada yer alan "telefon" ibaresi, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metinden 
çıkarılmıştır. 
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Madde 7 - (Değişik: 21/12/1931 - 1899/1 md.)

Telli ve telsiz telgraf ve telefon muhabereleriyle konuşmalarının yazma, alma ve 
başlama işlerinde tercih sırası sudur :

1) Devletin emniyetine ve umumi asayişe ve insanların hayatının selametine
müteallik muhabereler ve konuşmalar;

2) Yıldırım işaretli telgrafnameler ve telgraf muhabereleriyle telefon konuşmalarının
teminine ait servis telgrafnameleri ve konuşmaları;

3) Hususi müstacel telgrafnameler ve konuşmalar;

4) Devlete ait müstacel telgrafnameler ve konuşmalar;

5) Hususi adi telgrafnameler ve konuşmalar;

6) Devlete ait adi telgrafnameler ve konuşmalar.

(Ek: 23/12/1940 - 3947/1 md.) Seferde orduya ait müstacel ve adi telgraflar ve 
konuşmalar mütekabilen müstacel ve adi telgraflara ve konuşmalara tercih olunur.

Madde 8 - Hükümet, telgraf ve telefon muhaberat ve mükalematından dolayı bir güna 
mesuliyet kabul etmez.

Madde 9 - Telgrafnamelerin asılları veya suretleri mürsil ve mürselünileyhten veyahut 
bunların vekalet veya mezuniyetini haiz olanlardan ve mahakimden  başka bir kimseye veya 
bir mahalle verilmez. Mahakim gerek doğrudan doğruya gerek bilvasıta telgraf muhaberatı 
hakkında hergüna malumat talep ve ahzedebilir.  

Madde 10 - (Değişik: 27/1/2000 - 4502/6 md.)

Bütün işletmecilerin ve kişisel telekomünikasyon tesislerini kullananların ara bağlantı 
talepleri, ilgili mevzuatta belirlenen haller saklı kalmak üzere, ara bağlantı sağlama 
yükümlülüğü olan işletmeciler tarafından karşılanır. Ara bağlantı sağlama yükümlülüğü olan 
işletmeciler,bu maddeye dayanarak çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde Kurum tarafından 
belirlenir. Ancak,Türk Telekom her halde ara bağlantı sağlama görev ve yükümlülüğüne 
tabidir. Kurum tarafından ara bağlantı sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciler ve Türk 
Telekom "ara bağlantı yükümlüsü" olarak anılır.                                          

Ara bağlantı yükümlüleri, ara bağlantıya ilişkin talepleri bu madde hükümleri 
çerçevesinde ve eşitlik, ayırım gözetmeme, şeffaflık, açıklık, maliyet ve makul kara dayalı 
olma ilkeleri temelinde ve ara bağlantı yükümlülerinin veya bunların ortaklarının, 
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iştiraklerinin veya ortaklıklarının, kendi hizmetleri için sağladıkları ile aynı koşul ve kalitede 
karşılamakla yükümlüdürler. Ara bağlantı sağlanmasına ilişkin teknik olarak imkan dahilinde 
olan ve ekonomik olarak orantısız maliyetler ihtiva etmeyen talepler, makul ve sebepler saklı 
kalmak üzere kabul edilir.                                          

Şebekeler arasında ara bağlantı sağlanmasına yönelik olarak işletmeciler arasında 
yapılacak anlaşmalar, bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak taraflar arasında 
imzalanır ve gerekli teknik hükümleri, koşulları ve ücretleri de ihtiva eder. Bu tür tüm 
anlaşmalar ile bunların ekleri ve değişikliklerinin bir tasdikli sureti Kurum'a sunulur. 
İmzalanan ve Kurum'da muhafaza edilen tüm ara bağlantı anlaşmaları alenidir. Şu kadar ki, 
Kurum tarafların ticari sırlarını korumak için gerekli önlemleri alır.                   

Ara bağlantı anlaşması ilk talepten itibaren azami üç ay içerisinde 
sonuçlandırılamadığı takdirde, Kurum'a ara bağlantı talep eden tarafın başvurusu halinde, 
kamu menfaati gözetilerek belirleyeceği esaslar çerçevesinde taraflar arasında uzlaşma 
prosedürü işletir ve kamu menfaati açısından makul ve gerekli gördüğü diğer tedbirleri 
alabilir. Kurumun bu prosedürü başlatmasından itibaren Kurum tarafından bir dört hafta daha 
uzatılabilecek olan  altı haftalık bir süre içinde tarafların bir anlaşmaya varamamaları halinde, 
Kurum bu ara bağlantı anlaşması için uygun gördüğü hüküm, koşul ve ücretleri belirlemeye 
yetkilidir. Bu hüküm, koşul ve ücretler, taraflar aksine kararlaştırmadıkça veya 
karalaştırılıncaya kadar geçerli olur.

Bu madde hükümleri dahilinde, mobil telekomünikasyon, data veya Kurum'un 
belirleyeceği diğer hizmet veya altyapı işletmecileri aynı alandaki diğer  işletmecilerin 
müsterihlerine ait ekipmanların kendi telekomünikasyon sistemleri üzerinden de 
çalışabilmesine izin verilmesine yönelik yapacakları makul, ekonomik açıdan oranlı ve teknik 
açıdan imkan dahilindeki roaming  taleplerini karşılamakla yükümlüdürler.

Kurum; ilgili işletmecilerin, uygun olduğu ölçüde kendi standart hüküm ve şartları 
içine dahil edebilecekleri, standart ara bağlantı referans ücret tarifeleri yayınlar ve 
gerektiğinde bunları değiştirir. Kurum; bu maddenin uygulanma esaslarını ve standart 
referans tarifeleri, ara bağlantı ve roaming anlaşmalarının tabi olduğu ayrıntıları gösteren 
yönetmelikler çıkarır ve standart referans tarifeleri, şebeke ara bağlantıları ve roaming ile 
ilgili anlaşmaların telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının işletiminde 
serbest rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmayacak  tedbirleri alır, gerektiğinde 7.12.1994 
tarihli ve 4054 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumuna başvurabilir.           

Madde 11 - Posta ve Telgraf ve Telefon idaresi, dun veya ali tevettürde kuvvetli 
cereyanı elektriki nakillerinin veyahut herhangi bir tesisatın telgraf ve telefon muhaberesinin 
selametle teatisine zarar vermemesi için tedabiri ihtiyatiye ittihazına ve ledelicap telgraf ve 
telefon muhaberesini tehlikeye ilka etmesi melhuz olan kudreti elektrikiye nakillerinin ve 
mazarratı anlaşılan tesisatı tadil veya güzergahını tebdil ettirmek hak ve salahiyetini haizdir.           
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Telgraf ve telefon hututunun tesis ve temdidinden akdem yapılan kudreti elektrikiye 
nakilleri ile diğer tesisatın tebdil ve tadili güzergahları lazım geldiği takdirde bu bapta 
yapılacak masraf, Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi tarafından deruhte ve tesviye edilir.                                 

Madde 12 - Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi kendi nakil ve kablolarının  tesis ve 
vaz'ı için umuma ait arazi ve tarikleri işbu arazi ve turuk üzerinde   mürur ve ubura sureti 
daimede halel gelmemek üzere istimal etmek hak ve salahiyetini haizdir. Meydanlar, 
köprüler, sahilleri de dahil olduğu halde umumi sular dahi tarikıam addü itibar olunur. 
Yolların hüsnü muhafazasına ait tesisat ile   tramvay ve şimendifer ve diğer bilcümle elektrik 
tesisatı telgraf ve telefon nakillerine halel vermeyecek bir surette icra ve sevk ve idare olunur.             

(Ek: 27/1/2000 - 4502/7 md.) Bu madde hükümlerinden Kurum'un belirleyeceği 
esaslar dahilinde diğer işletmeciler de yararlanır. Türk Telekom'un ve diğer işletmecilerin bu 
madde hükümlerinden yararlanma biçim ve prosedürü, Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle belirlenir.

(Ek: 27/1/2000 - 4502/7 md.) İlgili resmi makamlar, kanunlarda kendilerine verilen 
yetkilere dayanarak ve haklı sebeplerin varlığı halinde anılan kullanımın durdurulmasını 
mahkemeden talep ederler.

Madde 13 - Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi telgraf ve telefon hututunun 
güzergahına müsadif ve işbu hatların tesis ve inşasına mani veyahut hututu mevcuda üzerinde 
arıza tevlidini bais bulunan ağaçları budamak ve ledelicap zaruret miktarında katetmek 
hakkını haizdir.                                         

Madde 14 - Hükümet eşhasın tahtı tasarrufundaki arazinin dahilinde ve emlak ve 
müessesatın haricinde telgraf ve telefon tesisatı inşasına salahiyettardır. Ancak yapılacak 
tesisat işbu arazi, emlak ve müessesatın istimal ve istifadesini haleldar etmemesi lazımdır.

Madde 15 - Telgraf ve Telefon İdaresi müvezzileri vazife ifası halinde Hükümet, 
belediye, şirketler ve eşhas tarafından istifa olunan herhangi bir müruriye ve seyahat 
ücretlerinden muaf oldukları gibi telgraf ve telefon hututunun inşa ve tamiriyle mükellef 
çavuşlar ve amele ve memurini fenniye dahi ifayı   vazife halinde ayni muafiyetten müstefit 
olurlar.     

Madde 16 - Adap ve ahlaki umumiyeye mugayir ve asayişi muhil mahiyette olanlarla 
havaleyi muhtevi telgrafname mürsillerinden telgraf idareleri ispatı hüviyet etmelerini talep 
edebilir. İspatı hüviyet etmeyen mürsilin telgrafnamesi kabul olunmaz.                                                  

FASIL : 3 
Ahkami cezaiye 

Madde 17 - Tesisi kanunen ruhsat istihsaline mütevakkıf olan mahallerden birisinde 
bila ruhsat telgraf veya telefon tesisatı bulunduğuna dair delail  ve emaratı kafiye mevcut 
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olduğu takdirde Telgraf ve Telefon İdaresi canibinden müddeiumumiliğe müracaat ve ihbarı 
keyfiyet olunur. Müddeiumumilikçe derhal istihsal olunacak taharri emri üzerine o mahalde 
alelüsul taharriyat icra kılınır. Ledettaharri mahalli mezkurda elde edilecek muhabere ve 
muhavere alat ve echizesi muvakkaten istimalden ıskat veya zapt olunarak sahibi hakkında 
takibatı kanuniye yapılır.        

Madde 18 - (Değişik: 27/1/2000 - 4502/8 md.)

2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak imtiyaz sözleşmesi veya görev  sözleşmesi 
yapılmaksızın telekomünikasyon tesisi kuran ve işletenlerin tesisleri Kurum'un talebi üzerine 
ilgili mülki amirlerce kapatılır ve işletmeye son verilir. Ayrıca failleri hakkında iki milyar 
liradan otuz milyar liraya kadar  ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrürü halinde failler 
hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve dört milyar liradan altmış milyar liraya kadar ağır 
para cezası verilir.                                                             

2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak genel izin ve ruhsat almaksızın 
telekomünikasyon hizmeti verenlerin tesisleri Kurum'un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce 
kapatılarak hizmetlerine son verilir. Tekerrürü halinde failleri hakkında ikiyüz milyon liradan 
üç milyar liraya kadar para cezasına hükmolunur.

Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek 
ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya 
ücretsiz verebilir. Aboneler yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere 
sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.                                

Madde 19 - Ruhsatnameli telgraf ve telefon müesseseleri telgraf ve telefon idareleri 
tarafından icabında teftiş olunabilir. Kanun ahkamına ve şeraiti mukarrereye muhalif harekat 
ve muamelatta bulundukları sabit olan müesseseler ashabından bir liradan yirmi liraya kadar 
cezayı nakdi alınır.    

Madde 20 - Muhaberatın ihlali mahremiyeti yani kanunen muayyen ve musarrah 
ahvalin gayrisinde bir telgraf veya telefon muhabere veya mükalemesinin şahsi ahara işaası 
yahut birisine ait muhaberatın mevcudiyetinden şahsi aharın haberdar edilmesi sureti 
mutlakada memnudur. Muhalif harekette bulunan telgraf ve telefon memurları on beş günden 
altı aya kadar hapis ve beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdi ile mücazat olunurlar.

Madde 21 - Telgraf ve telefon muhaberat ve mükalematını ankastin tagyir veya bir 
telgrafnameyi kasten imha veya sahte telgrafname tasni veya sahte bir telefon mükalemesi 
icra eden veya ettiren telgraf ve telefon memurları bir seneden üç seneye kadar ve işbu efale 
muttali olup da mafevkına malumat vermeyenler dahi on beş günden üç aya kadar 
hapsolunurlar.
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Telgraf ve telefon muhaberat ve mükalematını ankastin tehir eden ve ettiren  telgraf ve 
telefon memurları üç aydan bir seneye kadar ve işbu teehhür cürümüne muttali olup da 
mafevkına malumat vermeyenler yirmi dört saatten bir haftaya kadar hapsolunurlar.

Madde 22 - Vazifedar memurlar ile vazifeten bulunması muktazi olanlardan maada hiç 
kimsenin memurini iadesinin mezuniyetini almaksızın telgraf ve telefon muhabere ve 
mükaleme odalarına girmesi memnu olup hilafında hareket edenlerden bir liradan beş liraya 
kadar cezayi nakdi alınır.   

Madde 23 - Gayri resmi muhaberatı resmi bir mahiyete geçiren ve geçirtenlerden birer 
kat ücreti kanuniyeden maada bir liradan beş liraya kadar cezayi   nakdi alınır. Kezalik hususi 
muhaberatı servis tarzında geçiren telgraf memurlarından bu telgrafname ücretiyle beraber bir 
liradan beş liraya kadar cezayi nakdi alınır.              

Madde 24 - Telgraf ve telefon hututunun güzergahı imtidadınca hiçbir kimse 
tarafından işbu hututa temas edecek ağaç dikilmesi caiz olmadığı gibi telgraf  direklerine 
hayvan bağlamak ve direkleri başka bir maksat için kullanmak, kasıt veya müsamaha neticesi 
olarak direk ve mesnetlerle tellere; kablo ve  izolatörlere veya hattın diğer aksamına zarar iras 
etmek sureti katiyede memnudur. Hiçbir kimse, merakibi bahriyeden hiçbiri telgraf kablosu 
yakınına ağ veya demir  atamaz. Şu memnuiyet hilafında hareket edenler bir liradan on liraya 
kadar cezayi nakdi veya bir günden bir aya kadar hapisle mücazat olunur.

Madde 25 - Bir telgraf veya telefon hattının yakınında ağaç kesmek veya kuyu 
kazmak veya inşaat yapmak veya bir hane vesair mebaniyi yıkmak gibi hututun arızadar 
olmasına sebebiyet verebilecek herhangi bir ameliyatı icra etmek isteyen ashabı emlak ve 
arazi veya bunların müstecirleri ameliyatın icrasından laakal üç gün evvel Telgraf ve Telefon 
İdaresini tahriren haberdar etmesi lazımdır ve Telgraf ve Telefon İdaresi de bu suretle 
haberdar edildiği ameliyatın telgraf ve telefon hututuna zarar iras eylememesini temin edecek 
tedabir ittihaz için nihayet üç gün zarfında bir memur tayin ve izamına mecburdur. Bu madde 
hilafına hareket edenler bir liradan on liraya kadar cezayi nakdi ile mücazat olunurlar.  

Madde 26 - Kasten veya gayrimeşru bir surette menafii umumiyeye ait telgraf  veya 
telefon hattını bozan veya muhaberatı sektedar veya tatil eden veya telgraf ve telefon 
merkezleri binalarına ve alet veya makinelerine zarar veren ve herhangi bir vasıta ve tarik ile 
olursa olsun telgraf veya telefon memurlarını   ifayı vazifeden ve hututun muhafaza ve 
inşasına veya tamiratına memur olanları  da bu hizmetlerinin icrasından meneden kimseler 
yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar cezayi nakdi veya bir aydan bir seneye kadar hapisle 
mücazat olunur. Telgraf ve telefon muhaberatını isyan veya şekavet esnasında duçarı inkıta 
veya sekte edenlere balada muayyen cezanın her ikisi birden tatbik olunur. İşbu efal ve 
harekatın muharrik ve müşevvikleri hemfiil addolunurlar.

Madde 27 - Telgraf, telefon muamelat ve umurunu gayrimeşru bir surette tatil veya 
kasten ihlal eden telgraf ve telefon memurları bir aydan bir seneye kadar hapis cezasına 
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mahkum edilir. Bu baptaki tertibatı yapanların cezaları taz'if   olunup işbu tertibatın reis ve 
müşevvikleri de üç aydan üç seneye kadar hapis   cezasıyla tecziye olunur.

Madde 28 - İşbu fasıldaki efal ve harekatı memnuadan mütevellit bilumum zarar ve 
ziyanı fail ve müsebbipleri tazmin ile mükelleftir.

FASIL : 4 
Telekomünikasyon Hizmetlerinin Ücret Esasları8 

Madde 29 - (Mülga: 18/5/1935 - 2722/8 md.; Yeniden düzenleme: 27/1/2000 - 
4502/9 md.)                                                         

İşletmeciler, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı işletilmesi 
karşılığında alacakları ücretleri ilgili mevzuat, tabi oldukları görev veya imtiyaz sözleşmesi, 
telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak 
şekilde serbestçe belirleyebilirler. Aşağıdaki hallerde Kurum, hat ve devre kiraları da dahil 
olmak üzere ücretlerin hesaplanma yöntemlerini ve üst sınırlarını, makul ve ayırım 
gözetmeyen şartlarla, 30 uncu maddede belirlenen genel ilkeler çerçevesinde çıkarılacak 
yönetmelikler, tebliğler ve sair idari düzenlemeler, imtiyaz sözleşmeleri ve telekomünikasyon 
ruhsatlarının hüküm ve şartları da gözetilerek tayin ve tespit etmeye yetkilidir:                                              

a) Türk Telekom veya başka bir işletmecinin, kamu hizmeti ilkeleri çerçevesinde
vermekle yükümlü olduğu asgari hizmetler dahil, bazı hizmetlerin maliyetini başka 
hizmetlerin ücretlerinden karşılamak zorunda olduğu haller,           

b) İlgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir işletmecinin hukuki veya fiili
bir tekel olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi piyasada hakim konumda bulunduğunun 
Kurum tarafından belirlendiği haller,

c) Ücretlerin Kurum düzenlemelerine aykırı işlem ve eylemlerle belirlendiğinin tespit
edildiği haller,

d) Kurum'un çıkaracağı yönetmeliklerde beliryeceği diğer durumlar.

Madde 30 - (Değişik: 27/1/2000 - 4502/10 md.)

Kurum, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı isletilmesi 
karşılığında alınacak ücretlere ilişkin düzenlemeleri, aşağıdaki genel ilkelerin 
gerçekleştirilmesi hususunu gözönünde tutarak yapar:             

8 Bu fasıl başlığı "Ücurat" iken, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle metne işlendiği 
şekilde değiştirilmiştir. 
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a)Ücretler adil olmalı ve benzer konumdaki kişiler arasında haklı olmayan nedenlerle
ayırım gözetmemelidir. Bu genel ilke, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel ve kapsamı 
açıkça ve sınırlı olarak belirlenmiş kolaylıklar sağlanmasını engellemez.

b)29 uncu madde kapsamına giren durumlarda; ücretlerin 4 üncü maddenin (k)
bendinde öngörülen şekilde yatırım ve işletme maliyetleri de dahil  olmak üzere, mümkün 
olduğunca ilgili hizmetin maliyetlerini yansıtacak şekilde belirlenerek tarifelerin 
dengelenmesi esas olup, bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla 
desteklenmesinden veya karşılanmasından kaçınılır.                                                                

c)Ücretler; kendisine bir maliyet yükleyen ve anılan ücretin kapsamında
olan her hizmet kalemini ayrı ayrı gösterir,

d)Ücretlerin, uygun olduğu ölçüde, gelişen teknolojik şartlar çerçevesinde uluslararası
standartlara ve ölçeklere yaklaştırılması esastır.

e)Ücretlerin, değişik hizmet türü ve kategorileri için, teknolojik gelişmeyi ve yeni
yatırımları teşvik etmeye yönelik düzeyde olması gözetilir.      

f)Ücretlerin belirlenmesinde, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası  anlaşmalar ve
uluslararası kuruluşların tavsiyeleri uygun olduğu ölçüde     dikkate alınır.

g)Haklı gerekçelerin varlığı halinde, ücretlere zorunlu maliyetleri ve makul bir ölçüde
karı da yansıtmak kaydıyla üst sınır konulabilir.            

Madde 31 - Matbuat telgrafnameleri Türkçe intişar eden gazeteler ve resaili mevkute 
ve ajansların idareleri ve muhabirleri tarafından münhasıran bu gazete ve resaili mevkute ve 
ajanslarda neşredilmek üzere havadis ve istihbaratı siyasiye ve iktisadiyeye dair olmak ve 
gazete ve resaili mevkute ve ajansların idareleri namına yazılmak lazımdır.                                                 

Müteaddit adresli usulünden maada işaratı mahsusayı ve şahsi ve ücretli iş'arat ve 
ilanatı ihtiva edemeyecek olan işbu telgrafnamelerin kabulü ve keşide şerait ve saati telgraf 
idaresince tayin olunur.

Madde 32 - İmtiyazlı telgraf ve telefon tesisatı şirketlerinin kendi şebekelerine ait 
muhaberat ve mükalemata mahsus ücretler işbu şirketlerin imtiyaz mukavelenamelerinde 
tasrih olunur.

Madde 33 - (Mülga: 18/5/1935-2722/8 md.)9    

9 10/5/1926 tarih ve 835 sayılı Kanunla 4/2/1924 tarih ve 406 sayılı Kanunun 33 ncü  maddesi ilga edilmiş, 34, 
35, 36, 37 nci maddelerinin numaraları da sırasıyla, 33, 34, 35, 36 olarak değiştirilmiştir. 
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Ek Madde 1 - (21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                                                 

Bir telgrafname ücretinin iadesi atideki hallerin tahakkukuna ve mürsil tarafından 
telgrafnamenin tevdi tarihinden itibaren üç ay zarfında müracaat edilmesine vabestedir :

A) Telgrafname, mevridine telgraf hizmetinin kusuru dolayısıyla vasıl olmamış ise
veya posta ile vasıl olacağı zamandan daha evvel varmamış ise;         

B) Aralarında doğru muhabereye mahsus tel bulunan iki merkez arasında on iki saatlik
ve diğer merkezler arasında yirmi dört saatlik bir mühletten sonra teslim edilmiş bulunursa 
(bu müddetlere merkezlerin kapalı bulunduğu saatler dahil değildir);

C) Telgrafname metni maksadı temin edemeyecek surette değişmiş ve mürselünileyh
tarafından müracaat edilerek telgraf merkezince tashih edilmemiş bulunursa.

Her hangi bir sebeple taahhür ihtimali mürsillere telgraf gişeleri tarafından vaktinde 
haber verilerek mesuliyet kendilerine ait olmak üzere kabul edilen telgrafname ücretleri iade 
edilmez.                                              

Ek Madde 2 - (21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)

A) Posta, Telgraf ve Telefon idaresi imkan ve lüzum göreceği yerlerde
telgrafnamelerin sahiplerinden telefonla alınması ve onlara telefonla verilmesi      
usulünü alakadarlarla bilitilaf tatbik edebilir. Bunlara telgraf sureti ayrıca  gönderilir.

B) Bu hizmet için telefonla alınacak veya verilecek telgrafnamelerin her
yirmişer kelimesi ve kesrinden beş kuruş munzam ücret alınır.

C) Kısa adres kaydı olanlar, namlarına gelecek telgrafnamelerin telefonla tebliğ
edilmesini talep ettikleri takdirde bunlardan kısa adres abone bedeli    alınırken her ay için 
ilave olarak ve maktuan yüz kuruş alınır. Maktu tediye  şeklini kabul etmeyenler telgrafname 
başına ücret tesviyesi suretiyle muamele ifasını talep edebilirler.

D) Telefonla tebliğin müstacelen icrasını talep edenlerden yukarıdaki ücretlerin üç
misli alınır.

E) Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi lüzum göreceği yer ve vakitlerde tevziat hizmeti
için kendileriyle itilaf edilmemiş olan telefon aboneleri namına gelen telgrafnameleri de 
telefonla tebliğ edebilir. Bunlardan telefonla tebliğ ücreti alınmaz ve telgraf sureti ayrıca 
gönderilir.
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Ek Madde 3 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)

Telefon abonelerinden peşin olarak alınan konuşma ücretleri, mezkur abonelerin gerek 
şehirler arası telefon konuşmalarından ve gerek telefonla telgraf merkezlerine tebliğ 
edecekleri telgrafname ücretlerinden hasıl borçlarına karşılık tutulabilir.                                                            

Kendilerine tahriren vaki olacak tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında borçlarını 
tesviye etmeyen abonelere ait devreleri kesmeğe Posta, Telgraf  ve Telefon İdaresi mezundur.

Ek Madde 4 - (21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)

A) Müstacel konuşmalar için adi konuşma ücretinin üç misli alınır.

B) İşin az olduğu zamanlar zarfında yapılacak şehirler arası konuşmalarından yüzde
yirmi beş tenzilat yapılır (saat on dokuzdan sonra başlayan bu zamanın başlangıç ve nihayet 
saatleri Dahiliye Vekaleti tarafından tayin olunur.)    

Ek Madde 5 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi lüzum ve imkan göreceği şehir ve kasabalarda 
telefon tesisatı masrafını üçer aylık olarak dört taksitte istifaya mezundur.

Ek Madde 6 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 6 nci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                                                 

Şehir ve kasabalarda nakil masrafı hiç bir zaman tesis masrafını tecavüz edemez.

Ek Madde 7 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup,  ek 
madde haline getirilmiştir.)                                                  

Telgraf idaresiyle aboneler arasında hasıl olacak itilaflar üzerine muayyen saatlerde 
abonman usulüyle şehirler arası konuşmalarına müsaade edilebilir. Abonman usulündeki 
konuşmalar ücreti, işin çok olmadığı zamanlarda nısıf ve diğer zamanlarda iki mislidir. 
Abonman konuşmaları on beş veya otuz gün için  yapılır. Abone mukavelesi, müddetin 
inkizasından en az beş gün evvel ya abone olanlar veya telgraf idaresi tarafından tahriren 
feshedilmediği takdirde müteakip on beş veya otuz gün için kendiliğinden devam eyler.

Bir abone konuşmasının azami müddeti Posta,Telgraf ve Telefon İdaresi tarafından 
tayin edilir. Abonenin taksiri olmaksızın her hangi bir sebeple konuşma  mümkün olmayan 
günlere kistelyevm hesabiyle düşen ücret abone olanlara iade edilir.
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Ek Madde 8 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup ek 
madde haline getirilmiştir.)                                                  

Şehirler arası konuşma ücreti, çağıran ve çağrılan postalar arasında irtibat tesis 
olunduğu andan itibaren tatbik olunur. Çağırılan posta tarafından merkezin davetine cevap 
verilince cevap veren şahıs kim olursa olsun ücret tatbik olunur. Ancak davet eden abone 
konuşmasının muayyen bir şahıs veya muayyen bir munzam posta ile tesisini talep edebilir; 
bu takdirde aranılan şahsın bulunmadığı mevrit merkezine bildirilmiş olsa dahi davet ücreti 
istifa edilir.            

Ek Madde 9 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)

Davet eden abone talebini iptal etmek istediği takdirde iptal keyfiyeti, eğer bu talep 
abonenin daveti mukabil merkeze tebliğ edilmeden evvel vaki olmuş ise, hiç bir ücrete tabi 
tutulmaz; aksi takdirde davet ücreti istifa edilir.          

Ek Madde 10 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 10 uncu maddesi hükmü 
olup, ek madde haline getirilmiştir.)

Çağrılan posta cevap vermediği takdirde keyfiyetin davet eden postaya haber 
verilmesi ile iktifa edilir. Ancak çağrılan postanın konuşmadan istinkâfı halinde veya 
konuşma sırası geldiği zaman davet eden posta cevap vermezse yalnız davet ücreti istifa 
edilir.                                                     

Ek Madde 11 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 11 inci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                                            

Çağırılan veya çağıran postanın davete cevap vermesi için saat 14 ile 19 arasında iki 
dakika ve diğer zamanlarda üç dakika beklenir. Bu müddet geçince   irtibat talebi re'sen iptal 
edilir.                                              

Ek Madde 12 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 12 nci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)

Telefon hizmetinin kusurundan dolayı irtibat tesis edilmezse ücret tatbik edilmez; 
istifa edilmiş ise iade olunur. İrtibatın tesisinden sonra konuşma  şeraiti gayri kafi bulunursa 
keza ücret istifa edilmez. Konuşma esnasında konuşanlar telefon hizmetinin herhangi bir 
kusuru dolayısıyla müşkülata duçar olurlarsa kaybettikleri zamanın mümkün olduğu kadar 
derhal telafisine çalışır. Maahaza abonelerin buna hak kazanabilmeleri, keyfiyetten kendi 
merkezlerini derhal haberdar etmeleri ile kabil olur.

Ek Madde 13 - (21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 13 üncü maddesi hükmü 
olup, ek madde haline getirilmiştir.)
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Ücret iadesi hakkında yukarıda zikredilmemiş haller ile telgraf ve telefona dair olup 
gerek 406 numaralı ve gerek bu kanunda tasrih edilmemiş olan haller  hakkında milletler 
arasındaki telli ve telsiz telgraf nizamnamesinin bu hallere temas eden hükümleri tatbik edilir.      

Ek Madde 14 - (18/5/1935 - 2722 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek 
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

Dahili telgraflardan alınacak ücretler Nafia Vekaletince tanzim ve İcra      
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir tarifeye göre istifa olunur.             

Ek Madde 15 - (18/5/1935 - 2722 Sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 17/2/1947 - 5009/1 md .)

Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve 
bunlara bağlı idare ve kurumlardan tevdi olunan açık ve şifreli telgraflardan tarifesinde yazılı 
ücretlerin tamamı peşin olarak alınır.          

Ek Madde 16 - (18/5/1935 - 2722 sayılı ek Kanunun 6 nci maddesi hükmü olup, ek 
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

Reisicumhurun telgraf muhabereleri ücretten müstesnadır.

Ek Madde 17 - (Ek: 10/6/1994 - 4000/2 md.; Iptal: Ana Mah.'nin 22/12/1994 tarih 
ve E.1994/70, K.1994/65-2 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:3/5/1995 -4107/1 md.)  

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin en çok % 49'u devredilebilir.

Bu hisselerden % 10'u T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilir.

Hisse satışında T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine % 5, gerçek ve tüzel kişilere % 34 
pay ayrılır.                                                       

(Dördüncü ve besinci fıkralar iptal: Ana.Mah'nin 28/2/1996 tarih ve E.1995/38, 
K.1996/7 sayılı Kararı ile).

Ek: 1/8/1996 - 4161/1 md.) Hisselerin satışına ilişkin usulü işlemler 24.11.1994 tarih 
ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 
Hisselerin değeri günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve 
sermaye piyasalarında  kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanılmak suretiyle değer 
tespit komisyonlarınca tespit edilir. Hisse satışı; halka arz, blok satış, yurt içi ve/veya yurt dışı  
sermaye piyasalarında satış, borsada borsa usul ve esasları çerçevesinde satış, menkul 
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kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle 
yapılır.                                                      

(Ek: 1/8/1996 - 4161/1 md.) Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne 
kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine 
ayrılan % 5'lik payın ne oranda satılacağına özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve 
Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satışta ihale 
şartları ihale  tarihinden en az 45 gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları 15 gün içinde Resmi 
Gazetede ve Türkiye çapında yayınlanan yüksek tirajlı iki gazetede, yurt dışında ise uygun 
görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa yayımlanır. Hisselerin blok satışı 
ihalesinde kapalı teklif usulü uygulanır, nihai  devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.

(Ek: 27/1/2000 - 4502/11 md.) Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararlarında 
belirtilen esaslar çerçevesinde her türlü satış işlemlerinde, satılacak hisselerin mülkiyetinin 
devrine ilişkin sözleşmeleri ve diğer anlaşmaları ve gereken belgeleri imzalamaya, Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya yetki   verdiği temsilci yetkilidir.                                                  

Ek Madde 18 - (Ek: 10/6/1994 - 4000/2 md.)10

Bakanlık, mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü 
telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri katma değerli hizmetler konularında 
sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak koşulları da dikkate almak suretiyle işletme lisans 
ve ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine 
yönelik olarak) verebilir.                                                                       

(İkinci ve üçüncü fıkralar iptal:Ana.Mah'nin 22/12/1994 tarih ve E.1994/70, 
K.1994/65-2 sayılı Kararı ile)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin 
yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlere ve uygulamaya ilişkin usul ve 
esaslar Ulaştırma Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur.

(Ek:3/5/1995 - 4107/2 md.) Sadece işletme lisans ve ruhsatına ilişkin hizmet vermek 
üzere kurulmuş sermaye şirketlerine hizmetin tanımı ve yeri belirlenmek suretiyle tesis ve 

10  Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi şu 
şekildedir:  
"MADDE 26. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı 
Kanunla eklenen değişik ek 18 inci madde, bu Kanun ile 406 sayılı Kanuna getirilen hükümler ile çelişmeyecek 
şekilde uygulanır ve ek 18 inci maddede geçen “Lisans” terimi, duruma göre, görev sözleşmesi, imtiyaz 
sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı anlamına gelir. Ek 18 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan 
“sermaye şirketi” ibaresi, “işletmeci” olarak anlaşılır ve yedinci fıkrasında aranan “Türk Telekom’un önerisi”, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aranmaz. Türk Telekom ve diğer işletmeciler ancak kendi 
abonelerine ilişkin rehber basımı hizmeti yürütebilirler." 
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işletme izni verilir. Süresi en çok 49 yıl olarak  düzenlenir. Verilmiş izinler,süre sonunda 
uzatılması talep edilmediği takdirde sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer.

(EK:3/5/1995 - 4107/2 md.) Sermaye şirketleri haberleşmenin gizliliğine, milli 
güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamazlar. Ulaştırma Bakanlığı sermaye 
şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya 
denetletebilir.                                              

(Ek:3/5/1995 - 4107/2 md.; iptal: Ana.Mah'nin 28/2/1996 tarih ve E.1995/38, 
K.1996/7 sayılı Kararı ile).

(Ek:3/5/1995 - 4107/2 md.) Lisans hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esasları 
Ulaştırma Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit edilir.  

(Ek:3/5/1995 - 4107/2 md.) Lisans ve ruhsat alan sermaye şirketlerinin yapacağı 
telekomünikasyon tesislerinin onaylanmış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı 
ortaya çıktığında, kamulaştırma bedeli sermaye şirketi tarafından ödenmek kaydı ile genel 
hükümlere göre kamulaştırma yapılır.          

(Ek: 1/8/1996 - 4161/2 md.) Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketinin önerisi üzerine lisans verilecek katma değerli telekomünikasyon hizmetini ve 
bununla ilgili gerekli görülen nitelik ve şartları Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. 
Lisans değeri, yurt dışı emsal lisans satışlarında kullanılan yöntemler esas alınarak bu 
Kanundaki esaslara göre değer tespit komisyonlarınca belirlenir.

(Ek: 1/8/1996 - 4161/2 md.) Bu değer, Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Lisans satışı, onaylanan değer üzerinden Ulaştırma 
Bakanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilir. Lisans sözleşmesi 
Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten sonra  Ulaştırma Bakanlığınca sonuçlandırılır.

(Ek: 27/1/2000 - 4502/12 md.) Bir iş ve hizmetin karşılığı olarak alınan ücret; 
abonman ücreti, sabit ücret, konuşma ücreti, hat kirası ve benzeri kira, ücretler ve bunlar gibi 
değişik ücret kalemlerinden birisi veya birkaçı olarak tespit edilebilir.                                                              

Ek Madde 19 - (Ek:3/5/1995 - 4107/3 md.) Türk Telekomünikasyon Anonim  Şirketi 
hisselerinin satışından elde edilen gelirlerin % 20 kadarı posta hizmetleri,% 20 kadarı 
telekomünikasyon hizmetleri, lisans ücretlerinin % 20 kadarı telekomünikasyon hizmetlerinin 
geliştirilmesinde kullanılır. Bu miktarlar ve kullanım alanları Ulaştırma Bakanlığının önerisi 
ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Kalan kısım öncelikle borç ödemelerinde kullanılmak 
üzere Hazineye devredilir.11

11 Bu fıkra hükmünün, 2000 mali yılında uygulanmayacağı, 28/12/1999 tarih ve 4494 sayılı, "2000 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu"nun 69/7 maddesi ile hüküm altına alınmıştır. 
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Ek Madde 20 - (Ek: 3/5/1995 - 4107/3 md.) Bu kanun gereğince yapılacak her  türlü 
işlemler (sözleşmeler dahil) katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

Ek Madde 21 - (Ek: 1/8/1996 - 4161/3 md.)

Bu Kanun gereğince hisse değerini ve lisans ücretlerini tespit etmek üzere  ayrı ayrı 
değerlendirme komisyonları, tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca  onaylanan hisse değeri 
üzerinden satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. Komisyonlar, 
Ulaştırma Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası 
Kurulu ve Türk Telekomünikasyon A.S. temsilcilerinden oluşturulur. Beş kişilik 
komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi başkanlık yapar. Komisyon 
üyelerinde işletme, ekonomi, istatistik, mühendislik dallarında lisans düzeyinde yüksek 
öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan 
dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da komisyonlara üye olabilirler.

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden 
görevlendirilebilir. Hukuki veya fiili nedenlerle komisyona katılamayan asil    üyenin yerine 
yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile 
karar alır. Değerlendirme komisyonlarına yardımcı olmak üzere değerlendirme kararlarına 
katılmamak şartıyla yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi değer 
tespit komisyonunun önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.                      

Komisyonların sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca       
yerine getirilir. Komisyon üyeleri aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar  ile diğer mali 
ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev yaptıkları 
sürece kurumlarından izinli sayılırlar.     Değerlendirme ve ihale komisyonlarının 
çalışmalarına ilişkin tüm giderler  Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki Özelleştirme 
Fonundan karşılanır.           

Ek Madde 22 - (Ek: 27/1/2000 - 4502/13 md.)

Türk Telekom çalışanlarının statüsü, ücret rejimi ve emekliliği aşağıda gösterilmiştir:

a) Personelin statüsü: Telekomünikasyon hizmetlerinin gerektirdiği asli ve  sürekli
görevler telekomünikasyon alanında sekiz yıl tecrübeye sahip ve en az  dört yıllık yüksek 
öğrenim görmüş bir genel müdür ile kadro, unvan, derece ve  sayıları Yönetim Kurulunun 
önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzseksen 
gün içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kadrolarda istihdam edilen personel 
eliyle yürütülür. Bu  personel hakkında bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bunların dışında kalan 
personel iş mevzuatı uyarınca istihdam edilir. Iş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin 
kayıt ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur.
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Türk Telekom çalışanlarının istihdamında mevcut mevzuat hükümlerine göre güvenlik 
soruşturması yaptırılır.                                                

Türk Telekom, Yönetim Kurulu kararıyla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı yönetici 
ve uzman çalıştırabilir.                                        

b) Ücret rejimi: Bu Kanun uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan
personelin aylık ücretleri en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil net aylık 
tutarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Kurulca tespit olunur. Bu personele Yönetim 
Kurulunca belirlenecek esas, usul ve kriterler çerçevesinde çalıştıkları günlerle orantılı olarak 
mart, haziran, eylül ve aralık aylarında birer aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir. 
Ayrıca, iş verimliliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca 
kararlaştırılması kaydıyla iki ikramiye daha ödenebilir. Her bir ikramiyenin miktarı ilgili 
personele ödenmekte olan aylık ücret  tutarını geçemez.                                                                

Bakanlar Kurulunca bu Kanuna göre belirlenen kadrolarda çalışan personel dışında 
kalan ve iş mevzuatına tabi olan diğer Türk Telekom çalışanlarının  aylık ücretleri kendilerini 
atamaya yetkili olan Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Türk Telekom çalışanlarının harcırah miktarları ile harcırah ödenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Türk Telekom Yönetim Kurulunca belirlenir.

c) Personelin emekliliği: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C.  Emekli Sandığına
tabi olarak çalışmakta olan personelin İş Kanununa göre istihdam edilmeyi tercih etmeleri 
halinde isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı  ile irtibatları devam eder. Bu durumda ilgililerin 
hizmet sürelerinin  değerlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı  
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu personelin 
emeklilik işlemlerinde, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için 
belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek  üzere, ifa ettikleri görevler itibariyle, 657 sayılı 
Devlet Memurları  Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzeri görevlerin aynı kadro, 
unvan ve dereceler için belirlenmiş ek göstergeler ve makam tazminatları  uygulanır.

Ek Madde 23- (Ek: 27/1/2000-4502/13 Md.) Türk Telekom'un yönetim kurulunca 
tayin edilecek şartlar çerçevesinde Türk Telekom çalışanları ve bunların ailelerinin tedavileri 
ile uğraşmak üzere mevcut Sağlık Yardım Sandığının devamı niteliğinde bir "Türk Telekom 
Sağlık Yardım Sandığı"  kurulur. Bu Sandığın kaynakları:                                                 

a) Türk Telekom'un her yıl bütçesine personel aylıkları karşılığı olarak ödenecek olan
ödenek tutarının %o 1'ine kadar verilecek paralardan,  

b) Personelin aylıklarının % 1 oranında fazla olmayacak şekilde yapılacak
kesintilerden,
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c) Sandık sermayesinin işletilmesinden ve faaliyetlerinden doğacak  faiz ve sair
gelirlerden,

d) Bağışlardan,

e) Diğer gelirlerden,

Oluşur.

Sandığın teşkilatı, görev, yetki ve yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin usul ve 
esaslar, Sandığın tasfiye edilmesi, özel sağlık sigortası sistemine dönüştürülmesi veya gerekli 
görülecek diğer düzenlemelerin yapılması hususları 31.12.2003 tarihine kadar Türk Telekom 
Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Ek Madde 24- (Ek: 27/1/2000-4502/13 Md.) 13.7.1953 tarihli ve 6145  sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini 
koruması öngörülen PTT Mensupları Müteselsil Kefalet Sandığı bu Kanun ile infisah etmiştir. 
PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve 
yükümlülükleri, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom arasında 
yapılacak bir protokolle bölüştürülerek tasfiye edilir. Anılan protokol,  bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren en geç üç ay içinde imzalanır.         

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom arasında tasfiye
edilerek paylaştırılacak olan PTT Mensupları Müteselsil Kefalet Sandığının hak ve 
yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere,  "PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı" ve 
"Türk Telekom Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı" adı ile iki müstakil sandık kurulur. PTT 
Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet  Kanununda 
belirtilen hükümlere tabidir. Türk Telekom Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı ise, Türk 
Telekom Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde işletilir, düzenlenir ve bu 
Sandığa tabi olacak personel Türk Telekom Yönetim Kurulunun saptayacağı esaslar 
çerçevesinde belirlenir. Sandığın tasfiyesine ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya Türk 
Telekom Kurulu yekilidir.                                                         

PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığında halen çalışmakta olan personel; Sandık 
malvarlığının bölüştürülmesindeki orana göre ve ilgili  protokolde mutabakata varıldığı 
şekilde, mevcut statüleri ve özlük haklarıyla  T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü ve Türk Telekom'a intikal ettirilir.                                                                       

Türk Telekom'a intikal eden personel hakkında da Geçici 4 üncü madde hükümleri 
uygulanır.                                                             

Tasfiye ve personelin intikali işlemleri, ilgili protokolün imzalanmasından itibaren bir 
ay içinde sonuçlandırılır.                              
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Ek Madde 25-(Ek:27/1/2000-4502/13 md.)

Telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen 
numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları  hiçbir şekilde haczedilemez.      

Ek Madde 26- (Ek:27/1/2000-4502/13 md.)

İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Türk Telekom'u, Yönetim 
Kurulunun temsil ve ilzam konusunda yapacağı düzenlemeler saklı kalmak üzere, genel 
müdür temsil eder. Genel müdür gerektiğinde bu temsil yetkisini devir edebilir.                                                

Geçici Madde 1 - (Ek: 10/6/1994 - 4000/3 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünün  
telekomünikasyonla ilgili hizmetleri yürüten personeli ile taşınır ve taşınmaz malları, her türlü 
araç, gereç ve cihazları, hak ve alacakları ile borçları Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketine devredilmiştir. Bununla ilgili devir işlemi protokolle sağlanır. Kuruluşlar arasında 
devirle ilgili işlemler her türlü vergiden muaftır.                                                                   

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
Hazinece tahsis edilmiş gayri menkullerden telekomünikasyonla ilgili olanları şirkete tahsis 
edilmiş sayılır.                                                     

Geçici Madde 2 - (Ek:10/6/1994-4000/3 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Posta,Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilen personelin mevcut statüleri ve özlük 
haklarıyla istihdamlarına devam olunur.

Geçici Madde 3 - (Ek:10/6/1994-4000/3 md.)

406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta,Telgraf ve  Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle  Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi    Genel 
Müdürlüğüne (P.İ.) yapılmış sayılır.                                       

Geçici Madde 4 - (Ek:10/6/1994 - 4000/3 md.)

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar, 
mevcut hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülür.         

Geçici Madde 5 - (Ek:3/5/1995 - 4107/4 md.) Geçiş döneminde hizmet aksamasına 
yol açmamak üzere T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon 
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Anonim Şirketi, aralarında yapacakları protokollerle, personeli birbirlerinin hizmetlerinde 
çalıştırabilirler.

Geçici Madde  6 - (Ek: 1/8/1996 - 4161/4 md.)

10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce katma değerli 
telekomünikasyon hizmetleri kapsamında PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanmış ve 
lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin 
her birinin, lisans sözleşmelerine dönüştürülmesine bu sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle 
ilgili hükümler saklı kalmak üzere Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Danıştay'ın 
incelemesinden  geçirildikten sonra Bakanlık ile firmalar arasında lisans sözleşmesi imzalanır.  

Madde 34 -İşbu Kanuna mugayir olan ahkam mülgadır.

Madde 35 -İşbu Kanun tarihi nesrinden itibaren meriyülicradir.

Madde36-İşbu Kanunun icrasına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.       
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TELSİZ KANUNU 

Kanun Numarası   : 2813
Kabul Tarihi    : 5/4/1983 
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 7/4/1983  Sayı: 18011 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; haberleşme maksadıyla kullanılan ve elektromanyetik 

dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resim vermeye veya almaya 
yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulmasına, işetilmesine müsaade edilmesi ve kontrolü ile 
telsiz haberleşmesi alanındaki politika, hedef ve ilkelerin tespitine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaktır.                                                           

Kapsam:
Madde 2 - Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler bu Kanun 

hükümlerine tabidir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi kuruluş kanununda belirtilen 
görev sahaları ile ilgili konularda Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hakkında 11 inci 
madde hariç bu Kanun hükümleri uygulanmaz.         

Tanımlar:
Madde 3 - Kanunda geçen;

a) "Telsiz" terimi, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik
dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resimleri vermeye, almaya veya 
yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri.  

b) "Radyo - Televizyon Yayını" terimi, radyo dalgaları yoluyla doğrudan kitle
haberleşmesi amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip yayınları kapsayan yayın şeklini, 

c) "Telsiz Yayın Kontrolü" terimi, olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini
ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde, düşman uçak, gemi veya 
diğer muhabere elektronik vasıtalarının elektromanyetik yayınlarımızdan seyrüsefer 
yardımcısı olarak veya istihbarat amacı ile istifade etmesine mani olmak üzere, bu yayınları 
geçici veya süresiz olarak durdurmayı veya kısıtlamayı,                                                                            
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d) "Enterferans" terimi, ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak sağlanan her türlü
haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitesini bozan her 
türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,                          

e) "Kamu Haberleşmesi" terimi, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel
Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu ve kendi kuruluş kanununda belirtilen 
haberleşmeyi,                                                                    

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar, Kuruluş ve Görevler 

Genel esaslar:
Madde 4 - Telsiz haberleşmesine ilişkin genel esaslar şunlardır:             

a) Her türlü telsiz sisteminin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmesi ile
kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır.

b) Telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, değiştirilmesi, yenilenmesi ve
hizmet dışı bırakılması işlemleri; başvuru üzerine yapılan inceleme ve tespitlere göre 
yürütülür.

c) Her türlü telsiz yayınının birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bantlarının en
verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bölgesel, ülke çapında ve uluslararası 
frekans planlaması yapılır ve uygulanır.                   

d) Telsiz sistemlerinin, ülke ekonomisinin ve sosyal gelişmesinin yararına, atıl
kapasiteye yol açmayacak ve Milli haberleşme şebekesini tamamlayacak şekilde tesisi esastır.

e) İmal ve ithal edilen telsiz sistem ve cihazlarının çağdaş teknoloji gerekleri göz
önünde tutularak yapılacak düzenlemelerle tespit edilen standartlara uygunluğu sağlanır. 

f) Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim,
seferberlik ve savaş halinde tüm telsiz cihazları ve sistemleri alınacak tertip ve tedbirlerle, 
kamu yararına ve Milli Savunma amaçları doğrultusunda kullanılır.                                                                   

g) Müsaade edilen veya edilmeyen frekanslarda yapılacak usulsüz yayınların  ve
enterferansların izlenmesi ve önlenmesi amacıyla gerekli kontrol tertip ve   tedbirleri alınır.

h) Merkez dışı yerlerdeki başvurular ve tebliğler, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi
Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılır.



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    233

Kuruluş:                                                                     
Madde 5- (Değişik:27/1/2000-4502/14 md.)
4 üncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumluluğunu 

uygulamak ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere; Haberleşme Yüksek Kurulu 
kurulmuştur.                                                 

Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen 
genel esaslar çerçevesinde, Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve 
verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz özel 
bütçeli Telekomünikasyon  kurumu kurulmuştur. Kurum görevlerini yerine getirirken 
bağımsızdır.12 

Kurum'un ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.

4 üncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hizmetlerin ifası için; telsiz sistemlerinin 
belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının kontrolü, enterferansların 
tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyeti konularında 
yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet güvenlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve milli ve 
milletlerarası teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri Kurum tarafından yürütülür.

Kurum'un karar organı bir kurul başkanı ve dört üyeden oluşan Telekomünikasyon 
Kurulu'dur.                                                             

Kurul Başkanı kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden 
sorumludur. Kurul, başkanının teklifi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer, 
İkinci başkan izin, hastalık, yurt içi-yurt dışı görevlendirme, görevden alınma ve görevde 
bulunmadığı diğer hallerde  Başkan' a vekalet eder.

Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü 
ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere ilgili Bakanın önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirlenir.          

12 Telekomünikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili  olarak, 4502 sayılı Kanunun 
Geçici 6.maddesi şu şekildedir: 

"GEÇİCİ MADDE 6. – Telekomünikasyon Kurumunun ilk Kurul üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenir. 
Telekomünikasyon Kurulu başkanı ve üyeleri için Ulaştırma Bakanı ikişer aday gösterir. Kurul başkanı ve üyesi 
olarak atanacak şahısların 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen yeterlik şartlarını taşıması 
gerekir. Bakanlar Kurulu, Kurul başkanı ve üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay 
içinde atar. Kurumun faaliyete geçişine ilişkin olarak, Kurulun teşekkülünden itibaren üç ay içinde Resmî 
Gazete’de bir duyuru yayımlanır. Kurul başkan ve üyelerinin tümünün Bakanlar Kurulu tarafından atanıp, 
Telekomünikasyon Kurumunun faaliyete başladığının Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihe kadar Telsiz Genel 
Müdürlüğü 2813 sayılı Telsiz Kanunu çerçevesinde görev ve faaliyetlerini yerine getirmeye devam eder. 

Ancak, ilk atanan Kurul üyelerinden kurayla belirlenecek iki üyenin görev süresi atanma tarihinden 
itibaren iki yıl, diğer iki üyenin görev süresi ise, atanma tarihinden itibaren dört yıldır." 
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Kurum personelinden kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan, 
sayısı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları, sözleşme esasları ile bu Kanuna ekli 
kadro unvan ve derecelerinde değişiklik yapılması Kurulun teklifi ve Devlet Personel 
Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum kadrolarında 
çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet 
memuru aylığının (ek  gösterge dahil),

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara %20'sini,
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara %25'ini,
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara %30'unu,
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara %35'ini,

Geçmemek üzere Kurulca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay  aylıkla 
birlikte gelir vergisine tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir.    

Kurul başkan ve üyeleri ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak sözleşmeli 
personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak mart, haziran, eylül ve aralık ücretleri tutarında 
ikramiye ödenebilir. Ayrıca, iş verimliliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak iki ikramiye 
daha ödenir.

Kurum personeli, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabidir.        

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve 
üçüncü kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları bu  konuda kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük 
görevden ayrılmalarından sonra da devam  eder. Kurum'un para, evrak, dosya ve her çeşit 
malları Devlet malı hükmündedir. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri sırasında veya 
görevleri nedeniyle  işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet 
memuru sayılırlar.                                                                        

Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü ve Telsiz Genel 
Müdürlüğüne yapılan tüm atıflar Telekomünikasyon Kurumu'na Telsiz İşleri Genel Müdürü 
ve Telsiz Genel Müdürüne yapılmış tüm atıflar Kurul Başkanına yapılmış  sayılır.                               

Kurum, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 10.2.1954 tarihli ve 6245 
sayılı Harcırah Kanunu ile vize ve tescil açısından 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-
i Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi 
değildir. Kurum, Sayıştay tarafından denetlenir. Kurumun gelirleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır.         

Kurum mevzuata uygun olarak taşra teşkilatı kurabilir.        

Kurum'un gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
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a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler,

b) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde imtiyaz
sözleşmesi imzalayan ya da telekomünikasyon ruhsatı alan işletmecilerden aynı Kanunun ek 
19 uncu maddesi çerçevesinde alınacak ücretlerin %00 5'i (onbinde beşi) ve ilgili imtiyaz 
sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatında  gösterilmiş olması kaydıyla işletmecilerden 
Kurum masraflarına katkı amacıyla alınacak diğer ücretler,

c) Kurum'un, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere
açacağı sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri,

d) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler,

e) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

f) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,

g) Genel Bütçeden gerektiğinde yapılacak yardımlar,

h) Kurum lehine takdir edilen ve dağıtıma tabi tutulan bölüm dışında kalan  vekalet
ücretleri,

i) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları,

j) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

Kurumun, gelir ve harcamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Haberleşme Yüksek Kurulunun kuruluş, çalışma esasları ve görevleri:          
Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 27/1/2000-4502/15 md.) Haberleşme Yüksek Kurulu, 

Başbakanın veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında  İçişleri ve Ulaştırma 
Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve 
Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan bir üst kuruldur.

Telsiz İşleri Genel Müdürü ve Başbakanca gerek görülen diğer bakanlar ile kamu 
kurum ve kuruluşları yetkilileri Kurul toplantılarına katılır.              

Kurul, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başbakan, resen 
veya Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine gerektiğinde ayrıca Kurulu toplantıya çağırabilir.                              

Kurulun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça düzenlenir.

(Değişik: 27/1/2000-4502/15 md.) Haberleşme Yüksek Kurulunun görevleri, telsiz 
haberleşmesi alanında Ulaştırma Bakanlığına tavsiyede bulunmak ve bu konulardaki 
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uygulamaları takip etmektir. Haberleşme Yüksek Kurulunun sekreterya işleri Bakanlık 
nezdindeki Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.        

Telekomünikasyon Kurumunun Görevleri13

Madde 7-(Birinci fıkra mülga:28/5/1986-3293/2 md.)

Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)(Değişik:27/1/2000-4502/16 md.) Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406       
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telsiz haberleşmesi 
ve telekomünikasyon alanında gerekli planları hazırlamak  ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak 
ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile  gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki 
faaliyetlerine nezaret  etmek,

b)Telsiz haberleşmesi ve endüstrisi alanlarındaki araştırmacı ve imalatçı  kuruluşlarla
da işbirliği yaparak elektronik ve elektromanyetik teknolojideki gelişmeleri takip etmek.

c)Bu Kanun uyarınca yapılan uygulamaları takip ve kontrol etmek, incelemek,
değerlendirmek ve Ulaştırma Bakanlığınca lüzum görülen konularda Haberleşme  Yüksek 
Kuruluna bilgi sunmak.

d)Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi frekans,
planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek. 

e)Usulsüz yayınları ve enterferansları izleyen ve tespit eden birimlerle karşılıklı
işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütmek.

f) (Değişik:27/1/2000-4502/16 md.) Bu Kanunda yer alan görevleri yürütmek, her
türlü kayıtları tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hakkında gerekli teknik ve idari 
işlemleri yapmak,

g) (Değişik:27/1/2000-4502/16 md.) Türkiye'de kurulu sermaye şirketleri  tarafından
yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapısı ile  ilgili olarak Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından imzalanacak imtiyaz sözleşmelerine ve verilecek telekomünikasyon 
ruhsatlarına ilişkin görüş bildirmek,  genel izin hazırlanmasına ilişkin Bakanlığa öneri 
götürmek, anılan imtiyaz  sözleşmesi ve telekomünikasyon ruhsatlarının hüküm ve şartlarının 
uygulanmasını ve genel izinlere uygunluğu denetlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak, 

13 7 nci maddenin başlığı "Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri" iken, 27/1/2000 tarih ve 
4502 sayılı Kanunun 16 nci  maddesiyle "Telekomünikasyon Kurumunun Görevleri" seklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    237

h) (Değişik:27/1/2000-4502/16 md.) Telekomünikasyon hizmetlerinden ve
altyapısından yararlanacak kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara 
bağlantılar bakımından diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleşme 
hükümlerine ve teknik hususlara ilişkin  genel kriterleri ve görev alanına giren diğer 
konularda uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri incelemek, değerlendirmek, 
gerekenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını izlemek.

i) (Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili
olarak işletmecilerin ve bu alanda kanuna uygun olarak ticari  faaliyet  içinde bulunanların, 
hizmetlerin yürütülmesi, altyapının  işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve 
cihazları üreten veya satanların bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet 
ortamı içinde gerçekleştirmelerini sağlamak, teşvik edici tedbirleri  almak,

i)(Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Telsiz haberleşme ve telekomünikasyon alanında 
kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar için yurt içinde  ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yaparak ve en son gelişmeleri de gözönünde bulundurarak, imalat ve kullanıma esas 
teşkil eden performans standartlarını tespit etmek, bunları uygulamak, 

j) (Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon  hizmetleri
ve altyapının işletimi ile ilgili olarak görev alanına giren  konularda yönetmelik çıkartmak 
veya diğer idari işlemleri yapmak,  isletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk 
Telekomünikasyon sektörünü  etkileyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata 
uymasını denetlemek, bu hususta ilgili makamları harekete geçirmek ve gereken hallerde 
kanunlarda öngörülen yatırımları uygulamak.

k) (Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Radyo ve televizyon dahil her türlü yayınların
belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten  sistem ve tesisleri 
kurulması ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,          

l) (Ek:27/1/2000-4502/16 md.) 27 nci maddede belirtilen ücretleri, Maliye
Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranını aşmamak üzere belirlemek, 
değiştirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, 
Kurumun yıllık bütçesini, gelir gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, 
gerekirse bütçede hesaplar  arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını talep halinde genel 
bütçeye devretmeye karar vermek,

m) (Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Kanunlarda verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Kurum telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve 
alt yapısının işletilmesi ile ilgili hususları ve ayrıca hem bu hizmetlerde hem de genel olarak 
telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve uygulamaları re'sen veya 
şikayet üzerine  incelemeye ve görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanların 
sağlanmasını talep etmeye yetkilidir. Kurum, telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı  ile 
ilgili yönetmeliklerin ve diğer genel idari işlemlerin yayınlanmasından  önce ilgili tarafların 
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kamuya açıklanacak olan ve üzerinde ilgili tarafların yorum yapabileceği görüşlerini 
bildirmesine imkan verebilmek için  gerekli tedbirleri alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin 
korunması için  de gerekli tedbirleri alır.                                                      

(Ek:27/1/2000-4502/16 md.) Rekabet Kurulu, telekomünikasyon sektörüne ilişkin 
olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde ve birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği 
kararlar da dahil olmak üzere telekomünikasyon  sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm 
kararlarda, öncelikle Kurum'un görüşünü ve Kurum'un yapmış olduğu genel düzenleyici 
işlemleri dikkate alır. 

Personel nitelikleri
Madde 8-(Değişik:27/1/2000-4502/17 md.) Kurul Başkanı ve üyeler, Bakanlar kurulu 

tarafından beş yıllık süre için atanır. Görevi biten Kurul Başkanı ve üyelerin yeniden aynı 
göreve atanmaları mümkündür. Kurul Başkanı ve üyeler ancak ciddi bir hastalık veya 
rahatsızlık nedeni ile iş görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kızartıcı bir suç ile 
mahkum olma halinde  Bakanlar Kurulu tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.                  

Kurul üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, finans, mühendislik, 
telekomünikasyon, işşletme veya maliye dallarında yurt içinde veya dışında en az dört yıllık 
yüksek öğrenim görmüş olmaları, hem mesleki açıdan hem de telekomünikasyon alanında 
yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve  kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış 
olmaları, Devlet Memuru   atanabilme genel şartlarını taşımaları ve herhangi bir siyasi 
partinin  yönetim, denetim veya başka bir üst kurulunda görev almamış veya bu görevlerinden 
ayrılmış olmaları şartları aranır.                                 

Kurul başkanı, telsiz hizmetlerini temsil eden üye ve telekomünikasyon hizmetlerini 
temsil eden üye, Ulaştırma Bakanının göstereceği ikişer  aday arasından atanır. 

Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, bu Kanun uyarınca Türkiye'de 
Telekominükasyon cihaz ve sistem imalatı, telekomünikasyon hizmeti yürütmekte ya da alt 
yapı isletmekte olan ve ilgili telekomünikasyon hizmeti piyasasında Türkiye çapında en az 
%10'luk pazar payına sahip olan işletmecilerin göstereceği birer aday arasından atanır. Bu 
maddenin uygulaması açısından hizmet piyasalarına ve işletmecilerin pazar paylarına ilişkin  
tespitler Kurum tarafından ve nihai olarak yapılır. Her bir işletmeci pazar payı ne olursa olsun 
en fazla bir aday gösterebilir.                       

Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından  atanır.                                                                          

Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde,  boşalan yerlere 
yukarıda belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu şekilde atananlar 
yerine atandıkları kişinin görev  süresini tamamlarlar. Toplantılara katılmayan üyeler nedeni 
ile Kurul'un karar almasının engellenmesi halinde toplantıya katılmayan Kurul üyesi  yerine 
Kurul Başkanı vekalet eder. Kurul Başkanının toplantıya katılamaması  halinde yerine ikinci 
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başkan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz  bir şekilde dört toplantı arka arkaya Kurul 
çalışmalarına katılmaması  halinde ilgili kurul üyesi, üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen 
yeni  üyenin atama işlemleri başlatılır. 

Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel başka hiçbir görev 
alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve özellikle de herhangi 
bir telekomünikasyon şirketinde hissedar veya yönetici olamazlar. Telekomünikasyon 
sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren işletmeci şirket ile görev süresi boyunca 
her türlü  ilişkisini keser ve görevinden ayrılmasından itibaren de en az iki yıl  boyunca anılan 
işletmeci şirket ile çalışma, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz. 

Kurul en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki 
oyuyla karar alır. Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin  (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde 
akrabalığı bulunan kişiler ile veya bu kişilerin  hissedarı, yöneticisi veya üst düzey çalışanı 
olduğu  herhangi bir telekomünikasyon şirketi ile ilgili konularda yapılan oylamalarda ilgili 
Kurul üyesi oylamaya katılamaz.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında 
emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine müsteşar 
yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, Kurum bünyesindeki 
müstakil daire başkanlıkları ve bölge müdürlerine bakanlık genel müdür yardımcısı ek 
gösterge ve makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam tazminatı 
ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Diğer unvanlardaki personele 657 sayılı 
Devlet   Memurları Kanunundaki eşdeğer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır.  Kurul 
Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan 
ilişkileri kesilir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatta 
düzenlenmiş personel rejimine tabi  olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra 
başvuruları halinde ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.              

İKİNCİ KISIM 
Telsiz Cihazları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Telsiz kurma ve kullanma esasları:
Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere, Posta Telgraf ve 

Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkanları ile haberleşme sağlanamaması  veya Milli 
Güvenlik ya da kamu yararı açısından gerekli olması hallerinde veya eğitim ve öğretim 
kurumlarına ve gerçek kişilere amatör maksatlar için, talepleri üzerine telsiz kurma veya her 
türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni verilebilir.                                                    
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Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkanları ile sağlanamaması 
nedeniyle verilen izinler, bu idarece imkan sağlanması halinde geri alınabilir.                                                    

(Değişik: 28/5/1986-3293/4 md.) Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin ve 
tahsis edilmiş frekans bandında ve güçte çalışan telsiz cihazları tescilleri yapılmak kaydıyla, 
kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanılabilir. 

Özel hükümler:
Madde 10 - Yabancı devletlerle yapılan antlaşma veya anlaşmalara dayanılarak 

kurulmuş veya kurulacak telsiz tesisleri bu antlaşma ve anlaşmalardaki varsa özel hükümlere 
tabidir.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, münhasıran mensup 
bulundukları hükümet merkezleriyle haberleşme yapmak üzere mütekabiliyet esasına bağlı 
olarak Bakanlar Kurulu kararı ile telsiz verici, alıcı ve verici-alıcı cihazı kurma ruhsatı ve 
kullanma izni verilebilir.                         

Frekans tahsisi ve tescili:
Madde 11 - Her ne şekilde olursa olsun telsiz verici cihazı kurmak talebinde 

bulunacaklar gerekli bilgileri Ulaştırma Bakanlığına bildirerek, frekans tahsis  ve tescil 
işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Frekans tahsislerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine, Milli 
İstihbarat Teşkilatına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına öncelik 
tanınır. 

Amatör telsizcilik:
Madde 12 - Hiçbir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine 

mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini 
yetiştirmek amacıyla amatör telsiz istasyonu çalıştırabilecek nitelikte olduğu, yönetmelikteki 
esaslara göre belirlenenlere, Ulaştırma Bakanlığınca her üç senede bir yenilenmek üzere 
amatör telsizcilik belgesi verilir.                                                                         

(...)14   Kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza 
Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yazılı suçlardan, 312 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etmek suçlarından  mahkum olanlar ve Türk Ceza Kanununun 536 ncı 
maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin 1, 
2, 3, 4, 5 inci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm 
giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez, verilmiş olanların belgesi iptal edilir.                                          

14 Bu fıkrada yeralan "reşit olmayanlar ve " ibaresi 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Telsiz Verici, Verici - Alıcı Cihazları 

Ruhsat alma mecburiyeti:
Madde 13 - Ulaştırma Bakanlığınca telsiz verici ve verici-alıcı tesisi kurma ruhsatı 

verilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler kullanacakları her verici veya 
verici - alıcı cihaz için bir ruhsatname almak mecburiyetindedirler.

Bir cihaz için verilmiş olan ruhsatname yalnız o cihaz için geçerlidir. Ancak 
ruhsatnameye esas olan teknik özellikleri aynen kalmak şartıyla, kuruluşun  özelliğine göre 
birden fazla cihaz kullanılması gereken durumlarda ve mobil sistemlerde uygulanacak usuller 
yönetmelikte belirtilir.                            

Telsiz verici ve verici - alıcıların kullanılmasından vazgeçilmesi halinde   
ruhsatları iptal edilir. 

(Son fıkra Mülga: 28/5/1986-3293/4 md.)

Yer, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi:
Madde 14 - Ruhsat alınarak kurulmuş olan sabit telsiz tesislerinin, yer, teknik özellik 

veya işletme tipinin değiştirilmesi Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır. İzin verilirken 
ruhsat değişikliği de yapılır.                         

İzin alınmadan yapılan değişikliklerde, telsiz tesisinin ruhsatı iptal edilir ve söz 
konusu telsiz tesisi için 13 üncü madde hükümleri uygulanır.          

Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelikle belirlenir.

Telsiz cihazlarının çalıştırılması:
Madde 15 - Kendilerine ruhsat verilmiş olan kamu kurum ve kuruluşları ile   gerçek ve 

tüzelkişiler telsiz cihazlarını, Ulaştırma Bakanlığınca incelenip kontrol edilerek kullanma izni 
verilmedikçe işletemezler.15

Ulaştırma Bakanlığınca bu konudaki müracaatlar otuz gün içinde sonuçlandırılır. 

15 Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
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Ehliyetli operatör kullanma mecburiyeti:
Madde 16 - Ulaştırma Bakanlığınca ruhsat verilmiş olan kamu kurum ve kuruluşları 

ile gerçek ve tüzelkişilere ait telsiz cihazlarından hangilerinin ehliyetnameli operatörlerle 
işletileceği yönetmelikte belirtilir. Ehliyetnamesiz operatör kullananların ruhsatnameleri, 
yönetmelikte belirtilecek usule göre Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilir.                                             

Operatör ehliyetnamesi:
Madde 17 - Onaltıncı maddede belirtilen telsiz cihazlarını çalıştıran telsiz 

operatörlerinin "Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine Ek Radyo Tüzüğü"  
hükümlerine uygun olarak ehliyetname almaları şarttır.                           

Bu ehliyetnamelerin ne şekilde verileceği Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenecek bir 
yönetmelikte belirlenir ve ehliyetnameler beş senede bir yenilenir.      

Telsiz yayın kontrolü:
Madde 18- (Değişik:4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen kabul:7/2/1990-3612/57 

md.) 

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlığının talebi  üzerine 
telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölge için 
olabileceği gibi, bütün ülke için de olabilir. 

Telsizlerin denetimi:
Madde 19 - Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek 

ve tüzelkişilere ait her çeşit telsiz tesislerini denetler. Ancak, özel  anlaşma ve antlaşma 
hükümlerine tabi yabancı devletlere ait telsiz tesisleriyle diplomatik temsilciliklerin telsiz 
sistemleri bu hükmün dışındadır.              

Telsizlerin denetimi sırasında kanun, yönetmelik ve ruhsatlarındaki kayıt ve şartlara 
aykırı durumları tespit edilenlerin kullanma izni, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar geri 
alınır ve cihazları mühürlenir. Yönetmelikte gösterilen  sürede bu düzeltme yapılmazsa, 
ruhsatnameleri verilmesindeki usule göre iptal edilir.                                                                         

Türk kara sularına ve limanlarına giren yabancı deniz taşıtlarıyla, Türk havalarına 
giren veya hava limanlarına inen yabancı hava taşıtlarındaki telsiz tesisleri "Milletlerarası 
Telekomünikasyon Sözleşmesi" ve buna bağlı tüzük ve protokollerin hükümlerine uygunluğu 
açısından Türk mevzuatı ile belirlenen esaslar içinde Ulaştırma Bakanlığınca denetlenir. Bu 
denetlemeye ilişkin usul ve esaslar ile Türkiye'ye giren yabancı kara taşıtlarında haberleşme 
amacıyla kullanılmak üzere bulundurulan her nevi telsiz cihazına yapılacak işlemler 
yönetmeliklerle düzenlenir.

Enterferansın giderilmesi:
Madde 20-Telsiz işletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasından doğan 

hatalardan dolayı telsiz cihazlarında enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil diğer 
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cihaz ve tesisat sahipleri veya bunları işletenler, sebep oldukları bu enterferansı gidermek için 
gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.  

Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Ulaştırma Bakanlığınca incelenip 
sonuçlandırılır. 

Ulaştırma Bakanlığınca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz  veya 
tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsatı iptal edilir 
ve tesisatın faaliyeti durdurulur.

Sahil telsiz istasyonları:
Madde 21 - Deniz taşıtlarının kara ile kamu haberleşmesini sağlayacak olan  sahil 

telsiz istasyonlarını kurma ve işletme yetkisi, sadece Posta Telgraf ve   Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğüne aittir.                                      

Hava ve deniz taşıtlarının telsiz haberleşmesi:
Madde 22 - Türk deniz ve hava taşıtlarının ve limanlarının hangilerinde ne  miktar 

telsiz bulundurulacağı ve teknik özellikleri ile Türk ve yabancı deniz ve hava taşıtlarının, 
Türk karasularında, limanlarında ve hava sahasında hareket   tarzları ve telsiz 
haberleşmesinde uymaya mecbur oldukları hususlar yönetmelikle belirlenir.

Yönetmelikte belirtilen miktar ve teknik özellikte cihaz bulundurmayan deniz ve hava 
taşıtlarının sefer yapmalarına izin verilmez.                            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Telsiz Alıcı Cihazları 

Telsiz alıcı cihazları:                                                      
Madde 23 - Telsiz alıcı cihazları tabi olacakları işlem bakımından iki kısma ayrılırlar:

a) Radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar.

b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki, elektromanyetik dalgalar yoluyla haberleşme
maksadıyla kullanılan ve her çeşit resim, ses ve data almaya veya  kayda yarayan telsiz 
cihazları.                                                  

Ruhsat alma mecburiyeti:
Madde 24- (Değişik birinci cümle: 4/12/1984-3093/8 md.) Yirmiüçüncü maddenin 

(a) bendinde belirtilen alıcıları kullanacakların ilgili kurumdan bandrol veya  etiket almaları,
(b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarını satış amacı  dışında bulunduracakların ise
Ulaştırma Bakanlığından, ruhsat almaları zorunludur. Her alıcı cihaz için bir ruhsatname
verilir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikler aynen kalmak şartıyla kurulusun
özelliğine göre birden fazla cihaz kullanılması gereken durumlarda uygulanacak usuller
yönetmelikte belirtilir.                                                                             
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Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle gelen yabancılarla, yurt dışında ikamet 
eden ve geçici olarak yurda dönen vatandaşların beraberinde getirilen veya taşıtlarında monte 
edilmiş bulunan ve geri götürülmek üzere pasaportlarına kaydedilmiş olan 23 üncü maddede 
belirtilen alıcılar ruhsata tabi değildir. Ancak, Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan 
edilen olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde Bakanlar Kurulu kararıyla 23 
üncü maddenin (b) bendinde belirtilen cihazların yurt içinde kullanılmasına kısıtlama 
konabilir.   

Alıcı cihazlarının yerlerinin değiştirilmesi ve kaydının kapatılması:        
Madde 25 - Yirmiüçüncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının 

başka bir yere naklinin, naklinden önce veya kaydının kapatılmasını müteakip otuz gün içinde 
Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.            

Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen cihazların başka bir yere nakli veya 
kaydının kapatılması işlemleri özel kanun hükümlerine göre yapılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Telsiz cihazlarının satış ve devri:
Madde 26 - Ruhsatlı verici, verici - alıcı veya 23 üncü maddenin (b) bendinde 

belirtilen telsiz alıcı cihazlarının herhangi bir şekilde başkalarına satışı veya devri Ulaştırma 
Bakanlığının iznine ve ilgili ruhsatnamelerin değiştirilmesi şartına bağlıdır.                                                      

Ücret tarifeleri:                                  
Madde 27 - (Değişik: 28/5/1986-3293/5 md.)
Bu Kanun gereği kullanılacak telsizler için; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, 

kullanma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi verilmesi, teknik muayene 
denetleme, kontrol ve benzeri hizmetler karşılığında  alınacak ücretler ekli ücret tarifesinde 
gösterilmiştir. Bu tarifede yer alan   telsiz ücretleri Telsiz Genel Müdürlüğünce tahsil edilir. 
Ücret miktarları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca 10 katına artırılabilir veya yüzde elli 
nispetine kadar azaltılabilir.16

Tahsil edilen ücretlerden yılı içinde kullanılmayanlar, tahsili takip eden yılın 
bütçesinde Telsiz Genel Müdürlüğü için ödenek kaydedilmek üzere Devlet bankalarının 

16 Bu Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar bu fıkrada yeralan "10 katına" ibaresinin,"50 katına" olarak 
uygulanacağı 18/12/1996 tarihli ve 4222 sayılı Kanunun 9/b maddesiyle daha sonrada 28/12/1999 tarih ve 4496 
sayılı "Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun  7.maddesi ile "Yüz Katı" olarak uygulanacağı 
hüküm altına alınmıştır. 
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birinde bloke edilir. Yılı içinde sarf edilmeyen ödenek, müteakip yılın bütçesinde de aynı 
usule tabi olur. 

Bu ücretlerin tahsili genel hükümlere tabidir.

Genel Müdürlükçe ithal edilecek teknik teçhizatın gümrük vergisi ve buna   bağlı her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt içi ve yurt 
dışı teknik teçhizatın alımlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(Ek: 8/12/1999 - KHK - 589/3 md.) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi çığ ve benzeri afetlerde; genel hayata etkili afete maruz bölgede  yer alan yerleşim 
birimlerindeki afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları, afetin meydana geldiği yıl ve 
ertesi yıl telsiz kullanma ücretlerden muaf tutulur. Ancak, yapılan ödemeler geri ödenmez.

Ücrete tabi olmayan telsiz ve cihazları:17

Madde 28 - Aşağıdaki telsiz tesis ve cihazları ruhsata bağlı olup harca tabi değildir:

a) Hastane ve sağlık hizmetleri ile ilgili telsiz cihazları,

b) Mütekabiliyet esasına bağlı olarak, yabancı devletlerin Türkiye'deki
temsilciliklerine ait telsiz tesisleri,

c) Radyo - televizyon yayın amacı ile yayın yapılmamak ve amatör bantda çalışmak
kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretim 
maksadıyla ders aracı olarak kullanılan telsiz cihazları,                

d) Kızılay'ın görevlerinin yürütülmesinde kullanacağı telsiz cihazları,

e) (Değişik: 28/5/1986-3293/6 md.) İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, her türlü
telsiz tesis ve sistemlerindeki telsiz cihazları.

Telsiz cihazlarının imal - ithal ve montajında uygulanacak esaslar:          
Madde 29 - Her türlü telsiz verici, verici - alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde 

belirtilen telsiz alıcı cihazlarının ithal ve imali; Haberleşme Yüksek Kurulunun teklifi ve 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakımından 
izne tabidir. Bu standartlara uymayan cihazların ithal ve imaline müsaade edilmez. Ancak 
araştırma geliştirme amacıyla yapılan prototip imalat bu hükmün dışındadır. 

İthalat ve imalatçılar, ithal veya imal ettikleri cihazların tanımları için gerekli her türlü 
teknik nitelik ve bilgileri, kullanma açıklamalarını ve montaj semalarını ithalat veya imalat 
yapıldığında, model değişikliği veya cihaz üzerinde tadilat yapılması halinde ise derhal bu 

17 Madde başlığı, 28/5/1986 tarih ve 3293 sayılı Kanunun 6 nci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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değişiklik veya tadilata ilişkin belgeleri, bu cihazların miktarını ve kimlere satıldığını gösteren 
listeleri her takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle dörder nüsha halinde Ulaştırma 
Bakanlığına vermeye mecburdurlar.

Her türlü verici, verici - alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı 
cihazlarının ticaretini yapan kuruluş ve kişiler de, sattıklar cihazları hangi tarihte kime ve ne 
kadar sattıklarını Ulaştırma Bakanlığına takvim yılının üçer aylık dönemlerinde dörder nüsha 
halinde bildirmeye mecburdurlar.    

Satıcılar sattıkları her cihazın teknik vasıflarını belirten bilgi formları ile şemalarını 
cihazı satın alanlara vermek zorundadırlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat  Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan özel amaçlı cihazların imal ve 
ithali bu madde hükmünün dışındadır.                          

Emniyet ve muhafaza tedbirleri:
Madde 30 - Telsiz işleten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, 

cihazlarının yetkisiz kişilerin eline geçmesine ve bu kişiler tarafından kullanılmasına mani 
olucu muhafaza tedbirleri almakla mükelleftirler.            

Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan tüzelkişiler ile gerçek kişiler telsiz sistemleri 
üzerinden kodlu veya kriptolu haberleşme yapamazlar.              

Kamu kurum ve kuruluşlarının telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberleşmesi 
Haberleşme Yüksek Kurulunun izni ve kararı ile yapılabilir.                      

Telsiz haberleşme sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Ayrıca yukarıda belirtilen kurumlara ait olanlar dışında hangi 
telsiz sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapılacağına Genelkurmay Başkanlığınca 
karar verilir. Buna ilişkin hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacakları telsiz cihazları:       
Madde 31 - Yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara 

verici, verici - alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazları için 
ruhsat verilmesi Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlıdır. Ruhsat verilen bu gibi 
kişilerin hüviyetleri ile cihazların bulunduğu yer ve nitelikleri Ulaştırma Bakanlığınca 
Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına bildirilir.                                                     

Ceza hükümleri:
Madde 32 - Aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile 

ayrıca bu madde hükümlerine göre de cezalandırılırlar:       
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a) 12 nci maddeye göre ruhsatsız verici veya verici - alıcı telsiz tesisi kuranlar veya
ruhsat aldıktan sonra bu tesisleri maddi çıkar veya siyasi amaçlarla veya Milli Güvenlik 
gereklerini dikkate almadan kullananlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

3 üncü maddeye göre gerekli ruhsatı almaksızın verici veya verici-alici   
telsiz tesisi kuranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller, Anayasanın 120 nci maddesi gereğince  ilan edilen 
olağanüstü halde veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işlendiği takdirde 
verilecek cezalar; birinci fıkrada yazılı halde iki  yıldan beş yıla kadar hapis, ikinci fıkrada 
yazılı halde beş yıldan on yıla   kadar ağır hapis cezasıdır.                                                      

Bu bent hükümlerine göre mahkumiyet halinde ayrıca tesislerin müsaderesine  de 
hükmolunur.

b) 14 üncü maddeye göre gerekli izni almaksızın sabit telsiz tesislerinin yer veya
teknik özellik veya işletme tipini değiştirenler iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.

c) 15 inci maddede öngörülen kullanma iznini almaksızın telsiz tesisatını çalıştıranlar
otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

d) 18 inci maddede belirtilen telsiz verici veya verici - alıcı cihazlarının
çalıştırılmasının durdurulmasına veya kısıtlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanlığının Telsiz 
Yayın Kontrolü duyurusuna uymayıp cihazlarını işletenlerin beş yıldan on yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur. 

e) 20 nci madde hükmüne göre cihazlarının ruhsatı Ulaştırma Bakanlığınca iptal
edilenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.     

f) 23 üncü maddenin (b) bendinde yazılı telsiz alıcı cihazlarını 24 üncü maddede
belirtildiği şekilde ruhsat almadan bulunduranlar otuzbin liradan yüzbin  liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiili Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü halde  veya 
sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işleyenler altı aydan iki  yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar.

g) 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının başka yere
naklinde veya kaydının kapatılmasında 25 inci madde hükümlerine uymayanlar  onbin liradan 
otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırırlar.         
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h) 26 nci madde hükmüne göre Ulaştırma Bakanlığından izin almadan telsiz verici
veya verici - alıcı cihazını alan veya satan veya devreden veya devralanların bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur.

23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarını izin almadan alan 
veya satan veya devreden veya devralanların otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur.

Yukarıdaki fiilleri Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü halde 
veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde isleyenlere verilecek ceza bir misli 
artırılır.                                                

i) 29 uncu maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak standartlara  uymayan
cihaz ithal veya imal edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

29 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen mecburiyetlere uymayan her 
türlü verici veya alıcı veya verici - alıcı telsiz cihazı ithal veya  imal edenler veya ticari 
amaçla satanlar iki aydan altı aya kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezası ile 29 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümlerine uymayanlar onbin liradan otuzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

j) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre telsiz tesislerinin muhafazası ile ilgili
gerekli olan emniyet tedbirlerini yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde almayanlar onbin 
liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile; bu durumları Ulaştırma Bakanlığınca tespit 
edilerek, verilen süre içinde gerekli tedbirleri almayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

30 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya 
kriptolu haberleşme yapan veya yaptıranların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur. 

30 uncu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Haberleşme Yüksek Kurulunun  izni 
olmaksızın telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberleşme yapan veya yaptıranlar üç aydan altı 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu bentte belirtilen fiilleri Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen 
olağanüstü halde veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işleyenlere verilecek 
ceza bir misli artırılır.                                      

Yönetmelikler:
Madde 33 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar uluslararası anlaşmalar ve 

antlaşmalar da göz önünde tutularak hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.  

Yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.
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Kaldırılan hükümler:
Madde 34 - 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişiklikleri 

ve diğer kanunların telsiz kurma ve işletme yetkisi veren hükümleri bu Kanunun yayımı 
tarihini izleyen altı ay sonra yürürlükten kalkar.        

Ek Madde 1 - (Ek: 9/4/1985- 3178/1 md.)
Ruhsatı alınmış ve adlarına tahsis edilerek yurt sathında tescil edilmiş frekansta 

çalışan telsiz cihazlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü, önceden müsaade  almadan yurdun her 
yerinde kullanabilir.                                         

Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 - a) 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununun 36 ve 37 

nci madde hükümleri,492 sayılı Harçlar Kanununda bu Kanun uyarınca alınacak harçlarla 
ilgili değişiklik yapılıncaya kadar uygulanmaya devam olunur.      

b) Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra, bu Kanun hükümleri yürürlüğe
girinceye kadar, 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri, Ulaştırma 
Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu Genel Müdürlük ve ilgili diğer birimler 
tarafından yerine getirilir.                        

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Telsiz  İşleri 
Genel Müdürlüğü kurulur. 

Geçici Madde 3 - Kuruluş kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz kullanan, 
yürürlükteki usullere göre aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız olarak her ne şekilde olursa 
olsun telsiz tesisatı kuran ve kullanan Posta Telgraf ve Telefon  İşletmesi Genel Müdürlüğü 
hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler, kanunla ilgili yönetmeliklerin 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte Ulaştırma Bakanlığına 
başvurarak durumlarını  bu Kanun hükümlerine uygun hale getirirler.

Ulaştırma Bakanlığı, bu kuruluşların durumlarını inceleyerek Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün imkanlarını göz önüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi 
veya iptali yoluna gider. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları arasında çıkabilecek sorunlar 
Haberleşme Yüksek Kurulu ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile çözümlenir.

Geçici Madde 4 - Başbakanlıkça kurulan birimlerin, Telsiz Eşleri Genel 
Müdürlüğünün faaliyete başladığı yılın giderlerini karşılamak amacıyla Başbakanlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı bütçelerinde özel tertip açmaya, açılan tertiplere ilgili Bakanlık 
bütçelerinden gerekli ödenekleri aktarmaya ve kaydetmeye ve bu hususa ilişkin her türlü 
işlemi ve düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 5 - Bu Kanunun 11 inci maddesi hükmüne göre "Frekans Tahsis ve 
Tescil İşlemleri" yeterli personel, cihaz ve malzeme temin edilinceye kadar Genelkurmay 
Başkanlığınca yapılır ve Ulaştırma Bakanlığına eğitim dahil gerekli  her türlü destek sağlanır.
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            Yürürlük:
Madde 35 - Bu Kanunun;
a) Teşkilatla ilgili hükümleri Kanunun yayımı tarihinde,

b) Amatör telsizcilikle ilgili hükümleri Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra,

Yürürlüğe girer.

Yürütme:                                                                     
Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    251

EKLER 
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EK 1: ….. VE HİDROELEKTRİK SANTRALI’NIN KURULMASI, 
İŞLETİLMESİ VE  ÜRETİLECEK ELEKTRİK ENERJİSİNİN TÜRKİYE 
ELEKTRİK ……..ANOMİM ŞİRKETİ ‘NE  SATIŞINA İLİŞKİN İMTİYAZ 
SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ………………ve 
Ticaret Anonim Şirketi arasında, Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralının kurulması, 
işletilmesi ve üretilecek elektrik enerjisinin Türkiye Elektrik ……….Anonim Şirketi’ ne satışı 
aşağıdaki koşullarla kararlaştırılmıştır. 

 TARAFLAR 

MADDE 1. Sözleşmenin tarafları Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile ……………………ve Ticaret Anonim Şirketi’ dir. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 MADDE 2. Sözleşmenin konusu…………. illeri sınırları içerisinde, …………suyu 
üzerinde her biri ….. MW kurulu gücünde ………… üniteden oluşan toplam ………..MW 
kurulu güçte   Pembelik Hidroelektrik Santralının inşa edilmesi, işletilmesi ve üretilecek 
elektrik enerjisinin Türkiye Elektrik …………..Anonim Şirketi’ ne satılması ve sözleşme 
süresinin sonunda tesislerin Bakanlığa veya Bakanlığın göstereceği kuruluşa devredilmesidir. 

YENİ ŞİRKETİN KURULMASI 

 MADDE 3. Sözleşme konusu işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Sözleşmenin 
imzalanmasını takip eden 3 ay içinde ……………………. ve Ticaret Anonim Şirketi’ nce 
ana sözleşmesi Bakanlıkça uygun görülen yeni bir sermaye şirketi kurulacaktır. 

 Kurulacak şirketin tescil ve ilanı ile Şirketin bu sözleşmeyle üstlendiği tüm hak ve 
yükümlülükler yeni şirkete devredilmiş sayılır. 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

 MADDE 4. Sözleşmenin;  

a) Yatırım süresi, yer tesliminden itibaren dört  …… , 

b) İşletme süresi, ticari işletme tarihinden itibaren yirmi  (20 ),

yıldır. 
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TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 MADDE 5. Sözleşmede yer alan ; 

a)Bakanlık :Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  
b)TEAŞ : Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi, 
c)TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 

d)DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
e)EİEİ : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 
f)EEF : Elektrik Enerjisi Fonu, 
g)Şirket : ……Ticaret Anonim Şirketi, (3’üncü maddede kurulması  öngörülen 

şirket)
h)Özsermaye : Projenin toplam yatırım tutarının en az % ….. 'ini  oluşturan ve 

tesisleri gerçekleştirmek üzere şirketin özkaynaklarından ABD Doları 
cinsinden  ayrılan tutar, 

i)Sözleşme :Bakanlık ile Şirket arasında akdedilen bu sözleşme ve ekleri, 
j)Tesisler :Şirketin Sözleşme ve proje dokümanları gereğince projelendirip, 

finansmanını sağlayarak inşa, tedarik, montaj ve test ederek işletmeye 
alacağı, işletme, bakım, onarım ve idari işlemlerini üstleneceği, her biri 
…. MW kurulu gücünde   üniteden oluşan toplam  ……MW kurulu 
gücündeki  Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralı ve ilgili diğer 
birimleri 

k)Proje
Dokümanları : Sözleşmenin ekleri ile 15 inci maddede belirtilen anlaşmalar, 

l)Şirket Kusuru
:Sözleşme ve eklerinde yer alan esaslar çerçevesinde Şirketin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

m)Tarife :Şirketin ürettiği veya emre amade kıldığı elektriğin satışı karşılığında 
ticari işletme tarihinden itibaren Şirkete yapılacak ödemelere ve 
dayandığı esaslara ilişkin çizelge, 

n)Fizibilite
Raporu

:……….. Barajı ve Hidroelektrik Santralı  ve ilgili diğer birimleri için 
Şirket tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından …………. 
tarihinde onaylanan ………… tarihli fizibilite raporu , ……………. 
tarihli revize mali  analiz tabloları ile Şirket taahhütnamesi 

o) ESA :TEAŞ ile Şirket arasında enerji satış ve satınalma ilkelerini düzenleyen 
elektrik satış anlaşması,  
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p)Bağımsız
Danışman

:Tesislerin inşasının kontrolu ve takibi için Şirketin önerisi   üzerine 
Bakanlıkça uygun görülen, masrafları yatırım  tutarına dahil edilmiş  
yerli veya yerli ortaklı yabancı bağımsız mühendislik şirketi. 

anlamında kullanılmıştır. 

TOPLAM YATIRIM TUTARI 

 MADDE 6. Toplam Yatırım Tutarı ………….. ABD dolarıdır. 

             Bu miktar, ticari işletme tarihine kadar Şirket tarafından tesislerle ilgili olarak yapılan 
her türlü masrafı kapsar. 

 Toplam yatırım tutarına , Şirketin önerdiği termin programına uygun olarak ve Şirket 
kusuru dışındaki nedenlerle verilen süre uzatımları da dikkate alınarak, sözleşmenin yürürlüğe 
girdiği tarihten  ticari işletme tarihine kadar ABD tüketici fiyatları genel endeks sayılarına 
(USA Consumer price all item index number) göre fiili eskalasyon uygulanacaktır. 

 Eskalasyon uygulamasında yatırımın yıllara dağılımı esas alınacak ve yatırım dönemi 
kredi faizleri ve masraflarına eskalasyon uygulanmayacaktır. 

Yatırım süresi boyunca Şirket kusuru dışındaki nedenlerden kaynaklanan maliyet 
artışları, Bakanlık onayından sonra toplam yatırım tutarına dahil edilecektir. Bu bağlamda 
proje değişikliği gerektirmeyen keşif, metraj, poz v.b. değişiklikten kaynaklanan maliyet 
artışları toplam yatırım tutarına yansıtılmayacaktır. 

7 inci maddede öngörülen proje değişikliği gereği ortaya çıktığı takdirde, değişiklik 
teknik olarak Bakanlıkça onaylansa dahi, bu nedenle ortaya çıkacak maliyet artışları toplam 
yatırım tutarına ve tarifeye yansıtılmayacaktır. 

Şirket kusuru nedeniyle ticari işletme tarihinde gecikme olduğu takdirde , toplam 
yatırım tutarı ve tarife bu gecikme süresince eskale edilmeyecektir. 

Toplam yatırım tutarına irtifak ve kamulaştırma bedel ve masrafları dahil olup irtifak 
ve kamulaştırma bedeli ile fiili kamulaştırma bedeli arasındaki artış ve azalışlar Bakanlık 
onayından sonra toplam yatırım tutarına ve/veya tarifeye yansıtılacak, ancak  artışlar Şirket 
tarafından finanse edilecektir. 

TASARIM, YATIRIM VE İNŞAAT İLE İLGİLİ  İLKELER 

 MADDE 7. Fizibilite raporu coğrafi, topoğrafik, jeolojik, sismik, meteorolojik 
bilgilerle diğer veri ve bilgilere dayalıdır. Şirket bu veri ve bilgilerle ilgili tüm sorumluluğu 
üstlenmiş ve fizibilite raporunun hazırlanmasında bunların esas alınacağını kabul etmiştir 
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Şirket sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra daha ayrıntılı jeolojik araştırmalar 
yaparak jeolojik parametreleri ve diğer projelendirme esaslarını saptayacaktır. 

Kesin proje hazırlama aşamasında yapılacak ilave çalışmalar sonucu keşif ve 
metrajlarda değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin maliyet artışları Şirket tarafından 
karşılanacak ve bu nedenle toplam yatırım tutarı ve tarifede artış talep edilmeyecektir. 

Şirket, tesislerin uygulama projelerine baz teşkil edecek kesin projeleri, yürürlük tarihi 
itibariyle Türkiye’ de uygulanan mevzuat ve standartlara ya da Türk standartları veya TEAŞ, 
TEDAŞ, DSİ ve EİEİ tarafından kullanılan standartlardan daha düşük olmamak kaydıyla, 
uluslararası mevzuat ve  standartlara göre hazırlayarak sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren en geç altı ay  içinde Bakanlığa  sunacaktır.Bakanlık projeleri verildiği tarihten 
itibaren üç ay içinde inceleyecek , varsa itiraz edilecek hususlar bir defada 
bildirilecektir.Şirket bu itirazları dikkate alarak revize ettiği projeleri bir ay içinde Bakanlığa 
yeniden sunacak ve Bakanlık bu projeleri uygun bulduğu taktirde bir ay içinde 
onaylayacaktır. 

 Onaylanmış projelerde değişiklik yapılması gerektiği takdirde, bu değişiklikler 
gerekçeleri açıklanarak rapor halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bakanlık bir ay içinde 
değişiklik önerilerini onaylayacak veya görüşünü bildirecektir. Şirket, masrafları tümüyle 
kendisine ait olmak üzere yaptığı çalışmaların yetersizlik, eksiklik veya kusurlarından ve/veya 
bu çalışmaların kapsamında bulunmayan ancak, önceden öngörülmesi mümkün olmayan 
jeolojik koşullar dışındaki hususlardan dolayı fizibilite raporundan farklı olarak meydana 
gelecek bütün teknik, sayısal, ekonomik veya mali değişikliklerden tam sorumlu olacak ve 
bunlardan kaynaklanacak masraflar toplam yatırım tutarına ve tarifeye yansıtılmayacaktır. 

             Projelere esas teşkil eden verilerle ilgili her türlü sorumluluk Şirkete aittir. Projelerin 
onaylanmış olması Şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Şirket, tesisin dizaynı, inşaası ve işletilmesi sırasında TEAŞ tarafından hazırlanan  
APK-359 sayılı ("Enterkonnekte Sisteme Bağlı Çalışacak Santrallar için Belirlenen Kriterler") 
teknik dokümanda belirtilen hususlara uyacak ve tesisleri onaylı projesiyle fen ve sanat 
kaidelerine göre inşaa edecektir. 

FİNANSMAN  VE  EK  FİNANSMAN 

MADDE 8.  

a) Yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin, her türlü finansman, (sözleşme giderleriyle
bu dönemlerde tahakkuk edecek vergi, resim ve harç gibi giderler de dahil) Şirketce 
özsermaye ve kredi olarak sağlanacak, kredilerin ana para ve faiz ödemelerinden Şirket 
sorumlu olacaktır. 
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Şirketin, yatırım ve işletme dönemlerinde sağlayacağı kredilerin ana para ve faiz geri 
ödeme süreleri, işletme süresini geçmeyecektir. 

b) Şirket kusuru dışındaki nedenlerden kaynaklanan maliyet artışları, mevcut sigorta
tazminatı, varsa diğer tazminatlar ve Şirketçe sağlanacak ek finansmandan 
karşılanacaktır.Sigorta tazminatlarının veya diğer tazminatların derhal tahsil edilebilir 
olmaması durumunda Şirketce gereken miktarda finansman temin edilecektir, daha sonra 
tahsil edilebilen sigorta ve tazminatlar sağlanan ek finansmanın geri ödenmesinde 
kullanılacaktır.Sağlanacak ek finansman kullanıldıkları ölçüde, her türlü faiz ve masrafları ile 
birlikte toplam yatırım tutarına  ve/veya tarifeye yansıtılacaktır. 

c) Şirket kusuru nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışları, Şirket tarafından finanse
edilecek ancak, bu maliyet artışları toplam yatırım tutarı ve/veya tarifeye yansıtılmayacaktır. 

d) Ek masrafa yol açan sebepler üzerinde Şirket ile Bakanlık arasında herhangi bir
uyuşmazlık çıkması durumunda uyuşmazlık çözümlenene kadar söz konusu ek masraflar, 
Şirket tarafından finanse edilecektir. 

e) Şirket tarafından (c)  bendi dışında kullanılmak üzere temin edilecek kredilerin
miktarı, kaynağı ve şartları hususunda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü ile birlikte 
Bakanlığın onayı alınacaktır. 

            KREDİLER 

 MADDE 9. Şirket , yatırımın gerçekleştirilmesi için gerekli iç ve dış kredileri kendisi 
temin edecek ve bu kredilerin zamanında kullanılmasından , masraf, faiz ve taksitlerinin 
ödenmesinden kendisi sorumlu olacak ve bunların şartları Fizibilite Raporunda belirtilenlerle 
uygunluk taşıyacaktır.  

Şirket , tesisler için kullanacağı kredilerin kayıt ve şartları ile kredi çekiş ve geri 
ödeme programını yer tesliminden önce Bakanlığa bildirecektir.Bakanlığa sunulan kredi 
şartları ile fizibilite raporunda verilen kredi şartları arasındaki farklılık şirket kusuru dışındaki 
nedenlerden kaynaklanıyorsa bu değişiklikler Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü ve 
Bakanlık onayından sonra Tarifeye yansıtılacaktır.Bakanlığa bildirilen kredi şartlarında Şirket 
Kusurundan dolayı meydana gelebilecek değişiklikler Şirket sorumluluğunda olacak ve Şirket 
bu duruma dayanarak Tarife’de değişiklik talep edemeyecektir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından proje için verilecek garantilerin temel prensipleri 
sözleşmenin ekindedir. (Ek-4) 

MEVZUAT VE TEŞVİK TEDBİRLERİ 

 MADDE 10. Fizibilite Raporunun onaylandığı tarihten sonra mevzuatta ve teşvik 
tedbirlerinde meydana gelebilecek değişikliklerin tarafları etkileyen hükümleri, sözleşmeye 
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dahil edilecektir. Mevzuat değişiklikleri nedeniyle oluşacak artış veya azalışlar tarifeye aynen 
yansıtılacaktır. 

İŞ PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARI 

 MADDE 11. Şirket, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren fiili inşaata başlama 
tarihine kadar olan dönemle ilgili faaliyetlerini ve mevcut durumunu üçer aylık raporlar 
halinde Bakanlığa bildirecektir. 

Şirket, ticari işletme tarihine kadar olan dönemle ilgili iş programını inşaata başlama 
tarihinden önce Bakanlığa teslim edecek ve tesisleri (sözleşme uyarınca yapılacak süre 
uzatımları saklı kalmak koşuluyla) bu programda öngörülen sürede bitirecektir. 

Şirket, ticari işletme tarihine kadar olan dönemle ilgili iş programını sözleşmenin imza 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa teslim edecek ve tesisleri (Sözleşme uyarınca 
yapılacak süre uzatımları saklı kalmak kaydıyla) bu programda öngörülen sürede bitirecektir. 
Şirket,  işprogramını işe başlama tarihinde ve inşaatta karşılaşılan şartlara göre revize 
edecektir. Şirket, konuya ilişkin faaliyetleri, varsa işprogramındaki sapmaları, gerekçeleri ile 
birlikte  üçer aylık raporlar halınde Bakanlığa  bildirecektir. 

 Bağımsız danışman, projelerin teknik standartlarla , fen ve sanat kaidelerine uygun 
olup olmadığı hususu ile onaylı projelerin uygulanmasıyla ilgili konuları ikişer aylık 
raporlarla Bakanlığa bildirecektir. 

İŞİN TAMAMLANMASINDAKİ GECİKMELER 

 MADDE 12. Şirket, tesislerin zamanında bitirilmesine engel olabilecek herhangi bir 
olayın meydana gelmesi halinde, durumu mümkün olan en kısa sürede Bakanlığa 
bildirecektir. 

Herhangi bir nedenle iş programında gecikmelerin olması halinde iş programı ve buna 
bağlı diğer hususlar gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir. 

Şirket kusurundan dolayı tesislerin öngörülen tarihte tamamlanmaması halinde, ortaya 
çıkacak maliyet artışları toplam yatırım tutarı ve/veya tarifeye yansıtılmayacaktır. Yatırım 
döneminde şirket kusuru nedeniyle süre uzatımı söz konusu olursa, bu süre için eskalasyon 
uygulanmayacaktır. Tesislerin öngörülen süre içerisinde tamamlanması halinde dahi, Şirket 
kusurundan dolayı ortaya çıkacak maliyet artışları da, aynı esaslara tabi olacaktır. 

SİGORTA 

 MADDE 13. Şirket,  tesisler  için benzeri tesisler için uygulanan kapsamda aşağıda 
belirtilen, ancak bunlarla sınırlı olmayan sigortaları yaptıracaktır.  
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a) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası,

b) Tesislerde meydana gelecek zarar ve ziyana karşı ikame değeri sigortası,

c) Ticari İşletme tarihine kadar inşaat genel riziko (All risk) sigortası,

d) Nakliye  sigortası,

e) Tabii afetler için genel riziko (All risk) sigortası.

 Sigorta şirketinin seçiminde ve sigorta koşullarının belirlenmesinde Bakanlığın onayı 
alınacaktır. Sigorta primleri ve masrafları Şirket tarafından ödenecektir. 

Yatırım döneminde tahakkuk edecek sigorta masrafları ve primleri  toplam yatırım 
tutarına, İşletme döneminde tahakkuk edecek sigorta masrafları ve primleri de işletme ve 
bakım masraflarına dahil edilmiştir. Fizibilite raporunda öngörülen sigorta giderleri ile 
gerçekleşen sigorta giderleri arasında fark olması durumunda, artış veya azalışlar tarifeye 
yansıtılacaktır. 

 Gerektiğinde, Bakanlık onayı ile sigortaların kapsamı değiştirilebilir veya ek sigortalar 
yaptırılabilir. 

 Bu değişiklikten kaynaklanan  prim artışları ve masrafları  şirket tarafından ödenecek 
ve yapılan ödemeler  yatırım tutarına ve/veya tarifeye yansıtılacaktır. 

 Sigortalar, lehdarı Şirket olmak kaydıyla Bakanlık adına yaptırılacaktır. 

Şirket, yaptırılacak sigortaların Sözleşme süresince yürürlükte kalmasını 
sağlayacaktır. 

Sigorta poliçesi ile sigorta primlerinin yatırıldığına ve sigorta poliçelerinin yenilendiğine 
dair belgeler, düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlığa teslim edilecektir. 

İŞLETMEYE ALMA, KABUL VE TİCARİ İŞLETME 

 MADDE 14. 

a) Şirket, herbir ünitenin inşaat ve montajının bitirilmesini takiben deneme işletmesine
alma çalışmalarını tamamlayacak ve ünitelerin geçici kabulünü yapmak üzere kabul heyetini 
davet edecektir.  

              Kabul heyeti, Bakanlık temsilcisi başkanlığında TEAŞ, DSİ, EİEİ, Şirket, İnşaat 
Müteahhidi ve Bağımsız Danışman temsilcilerinden oluşacaktır. 
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b) Kabul heyeti her ünitenin kabulünü yürürlükteki Elektrik Tesisleri Kabul
Yönetmeliği hükümlerine göre yapacaktır. 

Kabul heyeti, tesislerin; 

I- Mevcut ulusal elektrik sistemine entegre edilebilir durumda olup olmadığını,

II- Kamu emniyeti bakımından güvenilir olup olmadığını,

III- İnşaat sözleşmesindeki ( Hidroelektrik Mekanik Teçhizat sözleşmeleri dahil),
asgari performans değerlerini karşılayıp karşılamadığını ve standartlar ile onaylı projelere 
uygunluğunu, 

saptayacaktır. 

            Bakanlık her bir ünitenin geçiçi kabulünü şirket kendisine başvurduktan sonra gerekli 
kabul şartları oluşmuş ise bir ay içinde tamamlayacaktır. 

Tesisde üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme aktarılması için gerekli enerji nakil 
hattı ve  bağlantılar, iş programı ve revizyonları da dikkate alınarak, tesislerin ilk ünitesinin 
deneme işletmesi aşamasından önce, yapım ve masrafları Şirkete ait olmak üzere Şirket 
tarafından tamamlanacaktır. 

Tesisler ve Enerji Nakil Hatları ve ilgili tesislere ilişkin yükümlülükler, ESA’ nda yer 
alacaktır. 

c) Tesisler, kabul heyeti tarafından son ünitenin geçici kabulünün yapılmasından
hemen sonra ticari işletmeye açılacaktır. 

d) Deneme İşletmesi sırasında üretilecek enerji için Şirkete herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır. 

e) Tesisde ticari işletme öncesi üretilecek olan enerjinin satın alınmasına dair usul ve
esaslar, ESA'nda gösterilecektir. 

f) Tesislerin kesin kabulu, son ünitenin geçiçi kabulu yapıldıktan sonra onüç ay yada
tarafların anlaşabilecekleri daha uzun bir sürede gerçekleşecektir. 

DİĞER ANLAŞMALAR 

 MADDE 15. Şirket, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan anlaşmaları 
sözleşme esaslarına uygun şekilde düzenleyerek imzalayacaktır. 

           TEAŞ  ile Enerji Satış Anlaşması(ESA), 
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 DSİ ile Su Kullanım Anlaşması, 
           Bağımsız Danışman ile Bağımsız Danışman Anlaşması, 

EEF ile Fon Anlaşması, 
Kreditörler ile Kredi Anlaşması, 

 Sigorta Şirketi ile Sigorta Sözleşmesi, 
İnşaat Müteahhidi ile İnşaat Sözleşmesi. 

İŞ SONU PROJELERİ 

 MADDE 16.  Şirket, inşaatın tamamlanmasından ve tesislerin ticari işletmeye 
alınmasından sonra altı ay içerisinde Bakanlığa üç takım nihai projeyi, en son revizyonları 
açıklayan bir raporla birlikte verecektir. 

 Tasarım verileri ve projeler, montaj talimatları, test raporları, nihai projeler, ayrıntılı 
termin programları, inşaat toplantı tutanakları, işletme talimatları gibi belgeler, proje 
mahallinde bulundurulacak ve Bakanlığın incelemesine açık olacaktır. 

KULLANILABİLİR SU AKIMLARININ ARAŞTIRILMASI 

MADDE 17. Sulama ve içmesuyu projeleri dikkate alınarak üretim hesaplandığından, 
su akım değerlerinin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi için şirket DSİ ve EİEİ ile koordine 
ederek, yeni akım gözlem istasyonları kuracak ve Pembelik giriş akım ölçümleri Şirket ve 
DSİ tarafından ortaklaşa yapılacaktır.  

Tesislerin inşaata başladıktan sonra ortalama kullanılabilir su akımları her yıl Şirket ve 
DSİ tarafından müştereken etüt edilecek ve şirket DSİ’ ne onaylattığı su akım değerlerini 
Bakanlığa verecektir.  

Fizibilite raporunda belirtilen ortalama kullanılabilir su akımı, önceki son on yılın 
ortalamalarına göre her yıl revize edilecek ve bir sonraki yılın tarifesine esas teşkil 
edecek,yıllık ortalama kullanılabilir su akımı buna göre hesaplanacaktır. 

 Her yılın tarifesi, bu şekilde saptanan yeni su akımı değerlerine karşılık olan enerji 
üretimine göre revize edilecektir. Ayrıca menba ve mansapta, ortalama kullanılabilir su 
akımını veya enerji üretimini etkileyecek yeni tesislerin kurulması halinde, tarife  yeni 
tesislerin işletmeye alındığı yıldaki yeni su akımına göre hesaplanan enerji üretimine göre 
düzenlenecektir. Şirket, DSİ’ye onaylattığı su akım değerlerini Bakanlığa verecektir. 

ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI 

 MADDE 18. Şirket, elektrik enerjisi üretimini, Bakanlık koordinatörlüğünde ilgili 
kuruluşlar ile birlikte hazırlanacak yıllık işletme programlarına göre gerçekleştirecektir. 
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Elektrik enerjisi üretim planlamasında, fizibilite raporunda öngörülen  ve daha sonra 
17’ inci maddeye göre tespit edilen ortalama yıllık üretim değerinin altına düşülmemesi 
esastır.  

Programlanan enerjinin Şirket kusuru nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde 
uygulanacak cezaya ilişkin usul ve esaslar ESA’nda yer alacaktır. 

Ulusal elektrik sisteminin emniyeti, stabilitesi ve değişen şartlara göre üretim 
programlarının revizyonu Bakanlık denetiminde TEAŞ tarafından yapılacaktır. Şirket, 
yapılacak aylık, haftalık, günlük sürelere ilişkin değişikliklere aynen uyacaktır. 

Enerji üretim programı ile hususlar ESA’ nda yer alacaktır. 

ŞİRKETİN NEDEN OLDUĞU PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ 

 MADDE 19. Şirket, kontrolünde olan herhangi bir nedenle ortaya çıkan ve üretim 
programını aksatacak üretim değişikliklerini anında; olayın nedenlerini, alınan iyileştirme 
tedbirlerini ve üretim programındaki  bu aksamanın tahminen ne zaman sona erebileceğini de 
yedi gün içinde Bakanlığa ve TEAŞ’a bildirecektir. 

Şirket kusuru nedeni ile savaktan atılan suya karşılık olan enerji için herhangi bir 
ödeme yapılmayacaktır. 

ÜRETİLEN VEYA AMADE KILINAN ENERJİ İÇİN ÖDEME 

 MADDE 20. Her bir 12 aylık (1 Ocak saat:00.00-31 Aralık saat:24.00) işletme 
döneminde üretilip TEAŞ’ a teslim edilen veya emre amade kılınan enerji için  Şirkete 
yapılacak ödemeler, fizibilite raporunda gösterilen ve 18. Maddeye göre değişmeye tabi 
tutulan üretim değerleri esas alınarak hesaplanacaktır. 

Tesislerin geçiçi kabulünü izleyen yılın 1 Ocak tarihine kadar olan süre altı aydan 
fazla ise, bu dönem için üretim programı hazırlanacak ve ticari işletme süresi tesislerin geçiçi 
kabülünün yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. 

Bu süre altı aydan az ise; Bakanlıkça akım değerlerine ve enerji ihtiyacına bağlı olarak 
tesisin ticari işletmeye geçip geçmeyeceğine karar verilecektir. Ticari  işletmeye başlanmadığı 
taktirde bu dönemde üretilen enerjinin TEAŞ tarafından satın alınmasına ilişkin usul ve 
esaslar, ESA’ nda gösterilecektir.Bu durumda ticari işletme tarihi tesislerin son ünitesinin 
geçiçi kabulünün yapıldığı yılı izleyen 1 Ocak tarihi olacaktır.  

Ödeme yöntemi aşağıdaki gibidir: 
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a) TEAŞ Şirkete, tesislerin ticari işletme tarihinden başlayarak aylık olarak üretilen
veya emre amade kılınan enerjinin bedelini 21 inci maddede belirtilen ve Ek  - 2 ’ deki 
esaslara göre revize edilen tarife üzerinden ödeyecektir. 

b) Kredi geri ödemeleri süresince, 17 ve 18 'inci maddelere göre düzenlenen yıllık
üretim değerine doğal su akımlarının yetersizliği nedeniyle ulaşılamaması halinde, 
programlanan üretim miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı arasındaki farkdan kaynaklanan 
gelir kaybı, Fon Anlaşması koşulları uyarınca  EEF tarafından Şirket’e ödenecektir. Ancak, 
bu durumda üretim kayıplarının sigorta edilmesi halinde bu kayıpların bedeli sigortadan 
karşılanacaktır. 

c) Tesislerde ticari işletme döneminde yıllık üretimin üzerinde  üretilecek fazla
enerjinin satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar ESA’ da gösterilecektir.  

ENERJİ SATIŞ TARİFESİ 

 MADDE 21. Enerji satış tarifesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: 

a) Tarife   20 yıllık işletme dönemi için ABD Doları üzerinden ortalama ……. 
c/kWh’dır. 

Yıllık tarife ödemeleri her yıl Ek- 3’deki mali analiz tablosunda belirlenen değerlere 
göre düzenlenecektir. Bu tarife, 17 inci maddede belirtilen su akımlarının araştırılması 
sonucunda oluşabilecek üretim değişiklikleri ve 18 inci maddeye göre yapılabilecek program 
değişiklikleri doğrultusunda revize edilecektir.  

b) Ticari işletme tarihinden itibaren satış fiyatının sadece işletme giderleri Ek-2’deki
esaslar çerçevesinde eskale edilecek ve/veya ayarlanacak, satış fiyatının diğer kalemleri ise, 
ticari işletme tarihi ile kesinleşecek ve eskalasyon ve/veya ayarlamaya tabi olmayacaktır. 

c) Ödemeler Ek-3’de yer alan mali analiz tablosunda belirtilen ve Bakanlıkça
onaylanan tarifeye uygun olarak yapılacaktır. Bununla ilgili diğer hususlar ve ödemelerdeki 
gecikmelerle ilgili süre ve gecikme faizlerine ilişkin ayrıntılar ESA’nda hükme bağlanacaktır. 

d) Şirket Kusuru dışındaki nedenlerden dolayı meydana gelebilecek maliyet artış ve
azalışları da tarifeye yansıtılacak ve yeni tarife ödemelere esas olacaktır. 

YILLIK FAALİYET RAPORLARI 

 MADDE 22.  Şirket, işletme ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını, gelir-gider hesaplarını, 
yıllık bilançosunu, istatistik cetvellerini genel kurul toplantısından onbeş gün önce Bakanlığa 
verecek, ayrıca toplantı günleri de Şirket tarafından onbeş gün önce Bakanlığa bildirilecektir. 
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MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI 

 MADDE 23. Bu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, 
olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına 
karşın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun 
sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet 
açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. 

Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde mücbir sebep sayılacak olaylar aşağıdaki 
hallerle sınırlı olmamak ve ulusal veya uluslararası kuruluşlarca belgelendirilmek koşuluyla 
şunlardır. 

a) Yer sarsıntısı, sel, fırtına , çığ , yıldırım gibi doğal afetler veya salgın hastalıklar,

b) Türkiye’de veya yatırım mallarının temin edildiği ülkelerde savaş veya seferberlik
halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri , sabotajlar , isyanlar veya çalışanları 
işinden alıkoyabilecek  haller, 

c) Malzeme ve daimi teçhizat nakliyelerindeki kazalar ile patlama veya yangınlar ,

d) Türkiye’de veya yatırım mallarının temin edildiği ülkelerde, grev, lokavt ve işin
yavaşlatılması, işçi hareketleri veya aynı anlamda nakliye işlerini etkileyen işçi ve işveren 
hareketleri, 

e) Çıkabilecek tarihi ve arkeolojik bulgular nedeniyle işin durdurulması,

f) Nükleer ve kimyasal serpintiler nedeniyle işin durması.

 Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yukarıda 
belirtilen sebeplerden birisinin veya birkaçının vukuu halinde bundan etkilenen taraf, mücbir 
sebebin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde mücbir sebebin başlama tarihi ile 
mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen 
ulusal veya uluslararası kuruluş yazısını, yazılı olarak diğer tarafa, Hazine Müsteşarlığı ve 
EEF’ ye bildirecektir. Mücbir sebebin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak 
mücbir sebebin başlama ve bitiş tarihlerini, mahiyetini, sebep olduğu zararı, gecikme ve 
maliyet artışlarını kanıtları ile birlikte karşı tarafa, Hazine Müsteşarlığına ve EEF’ ye 
sunacaktır. 

Mücbir sebep ve sonuçları Bakanlık ve Şirket temsilcileri tarafından birlikte 
görüşülerek mücbir sebepten doğan zararlar, gecikme süreleri ve maliyet artışları, üretim ve 
yatırım programları üzerindeki etkileri tesbit edilecek ve Bakanlığın onayına sunulacaktır. 
Bakanlık onayından sonra iş programı veya işletme programı ile toplam yatırım tutarı ve/veya 
tarife yeniden düzenlenecektir. 
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 İşletme dönemi içerisinde oluşacak mücbir sebep olayları nedeni ile eksik üretim 
olması ve bu nedenle  Şirket gelirlerinin kredi geri ödemelerini karşılamaya yetmemesi 
halinde Şirketin kreditörlere olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla sadece kredi 
geri ödeme süresince geçerli olmak üzere, EEF tarafından  Şirkete kredi verilecektir. 

DENETİM 

 MADDE 24. Şirket’in her türlü faaliyeti ile tesisler, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bütün aşamalarda  Bakanlık veya Bakanlığın belirlediği kamu kuruluşları ile 
yasaların verdiği yetki çerçevesinde, bağımsız kuruluşlar  tarafından denetime tabi olacaktır. 

             Denetim sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için Bakanlıkça şirkete uygun 
süre verilecektir. Şirket aksaklıkları verilen sürede ve gecikmeye meydan vermeden 
gidermediği takdirde Bakanlık hizmetin sürekliliğini sağlamak amacı ile masrafları Şirkete ait 
olmak üzere, gerekli tedbirleri alacak veya aldıracaktır. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 MADDE 25. Şirket, bölgenin özelliği dikkate alınarak tesislerin dış güvenliğinin 
kamu güvenlik güçlerince sağlanacağının kabulüyle, ilgili mevzuat çerçevesinde tesislerin iç 
güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

             Şirket, tesislerin gerek inşaası ve gerekse işletilmesi sırasında kamuya, gerçek ve 
tüzel kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallara, her nevi yapı ve tesislere  herhangi bir zarar ve 
ziyan verilmemesi, can ve mal kaybına sebep olunmaması için gereken bütün önlemleri 
alacak ve bundan doğacak bütün sorumluluk Şirket’e ait olacaktır. 

Sözleşme süresince umumun emniyet ve selametini bozacak hallerin ortaya çıkması ve 
Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen, durumun Şirketçe düzeltilmemesi halinde, Bakanlık 
masrafları Şirkete ait olmak üzere gerekli önlemleri almaya veya aldırmaya yetkilidir.  

BAKIM VE ONARIM 

 MADDE 26. Şirket, sözleşme kapsamındaki tesisleri, sözleşme süresinin sonuna 
kadar, normal aşınma ve yıpranma hariç, iyi ve çalışır durumda bulundurmak, bakım ve 
onarımını sağlamakla yükümlüdür. 

Şirket, sözleşme süresi içinde, Bakanlığın yazılı uyarısına ve altmış gün süre 
vermesine rağmen ihmal veya kusuru sonucu doğan olumsuzlukları düzeltmediği takdirde, 
Bakanlıkça gerekli önlemler alınacak veya alınması sağlanacaktır. Bu amaçla yapılan 
masraflar Şirket tarafından karşılanacak ve tarifeye yansıtılmayacaktır. 
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TEMİNAT 

 MADDE 27. Şirket, Sözleşmenin imzalanmasından önce , Bakanlığa toplam yatırım 
tutarının %1’i (yüzde bir) oranında bir banka kesin teminat mektubu verecektir.  

 Tesislerin inşaası için yapılan yatırımların toplam yatırım tutarının % 10’ na (yüzde 
on) ulaştığı Şirket tarafından belgelendirildiğinde teminat mektubu (kullanılması halinde geri 
kalan kısmı ) Şirket’e iade edilecektir.  

             Şirket, Sözleşme Süresinin bitimine bir yıl kala Bakanlığa, gerçekleşen Toplam 
Yatırım Tutarı’nın %1’i (yüzde bir) oranında tekrar bir banka kesin teminat mektubu 
verecektir. Bu teminat mektubu, (kullanılması halinde geri kalan kısmı )  29’ uncu madde 
hükümleri uyarınca Sözleşme süresinin sonunda Şirketin bu Sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğinin Bakanlıkça kabulüne dair belge ile birlikte 
Şirkete iade edilecektir. 

Banka kesin teminat mektuplarının masrafları, toplam yatırım tutarına dahildir. 

SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 MADDE 28. 

a) Şirket Kusuru Nedeniyle Fesih;

Şirket  yatırım  süresi  sonunda  Tesislerin geçici kabulü için süresinde Bakanlığa  
başvurmadığı takdirde, Bakanlık, Şirketin talebi üzerine aylık …..     (…..) ABD $’ı ceza 
ödemesi kaydı ile 6 (altı) aya kadar süre uzatımı verebilir. Şirket, bu süre uzatımı sonunda da 
tesislerin geçici kabulü için Bakanlığa başvurmamışsa,Bakanlık, Şirketin başvurusu üzerine 
aylık …… (…….) ABD$’ı ceza ödemesi kaydı ile ikinci kez 6 (altı)aya kadar süre uzatımı 
verilebilir. Şirket, bu süre uzatımlarının sonunda tesislerin geçici kabulü için Bakanlığa 
başvurmaz veya ceza miktarlarını vadesinde ödemez ise Bakanlık Sözleşmeyi feshedebilir.   

Ayrıca, Şirketin işletme süresi içerisinde taahhüdünü Sözleşme hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmediğinin, Sözleşmeye kısmen veya tamamen aykırı davrandığının, yatırım 
ve üretim faaliyetlerini aksattığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, şirket kusurlu 
addedilerek bu durumun düzeltilmesi için Şirkete altmış gün süre verilecektir. Bu süre, 
Şirketin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde altmış gün daha uzatılabilir. Verilen süre 
sonuna kadar şirket gerekli düzeltmeyi yapmaz ve aykırılık giderilmez ise Bakanlık 
Sözleşmeyi feshedebilir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Sözleşmenin feshedilmesi halinde, yapılan yatırımlar 
bedelsiz olarak Bakanlığa ait olacaktır. Şirketin fesih tarihine kadar yaptığı işler, teknik 
bakımdan projenin bünyesine dahil edilebilirlik açısından Bakanlığın belirliyeceği ve Şirket 
yetkilisinin de bulunduğu bir heyet tarafından tesbit edilecek ve Şirket kusuru dışındaki 
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nedenlerle alınmış kredilerin, heyet tarafından tesbit ve Bakanlıkça kabul edilecek yapılmış 
işlere karşılık gelen bölümünün geri ödenmemiş kısmı ile kredi masrafları, Bakanlık ve 
Hazine Müsteşarlığının uygun göreceği dış borçlanma yetkisini haiz bir kamu kuruluşunca 
üstlenilecek, Şirketten alınan teminat mektubu EEF’ ye irat kaydedilecek, teminat 
mektubunun olmaması durumunda Şirketin TEAŞ uhdesindeki alacaklarından teminat 
tutarına tekabül eden kısmı EEF’ye yatırılacaktır.  

Şirketin TEAŞ’ tan alacağının olmaması durumunda bu miktar genel hükümlere 
göre tahsil edilecektir. 

b) Mücbir Sebepler  Nedeniyle Fesih;

1- Bir mücbir sebep olayının, tarafların Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmesini telafisi mümkün olmayacak şekilde engellediği hususunda taraflar anlaşmaya 
vardıkları takdirde hemen, 

2- Mücbir sebep olayının tesisin yatırım faaliyetlerini veya enerji üretimini herhangi
bir oniki aylık süre içerisinde kümülatif olarak ikiyüzyetmiş gün aksattığı hususunda taraflar 
mutabakata vardıkları takdirde sözkonusu sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, 

Sözleşme feshedilebilir. 

Bu durumda, yatırım döneminde, Şirketçe fesih tarihine kadar yatırımlarda 

kullanılmış, işletme döneminde de ancak tarife yolu ile geri alınmamış, teknik bakımdan 

projenin bünyesine dahil edilebilirlik açısından Bakanlığın belirliyeceği ve Şirket yetkilisinin 

de bulunduğu bir heyet tarafından tesbit edilen ve Bakanlıkça kabul edilecek yapılmış işlere 

karşılık gelen bu işler için kullanılmış özsermaye Şirkete ödenecek, ayrıca Şirket kusuru 

dışındaki nedenlerle alınmış kredilerin geri ödenmemiş kısımları ile kredi masrafları Bakanlık 

ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan dış borçlanma yetkisini haiz kamu kuruluşu 

tarafından üstlenilecek,tesisler bedelsiz olarak Bakanlığa devredilecek ve Bakanlık 

yükümlülüğündeki ödemeler, EEF tarafından Fon Anlaşması esaslarına göre yapılacaktır. Bu 

ödemelerden varsa sigortadan alınacak tazminatlar ile Şirket tarafından edinilmiş ancak 

Tesisin inşaası ve işletmesi ile doğrudan ilgili olmayan mal varlığının (büro, araç, demirbaş 

v.b) o tarihteki bedeli düşülecektir.

 Sözleşmenin feshi neticesinde 27 inci madde uyarınca alınmış teminat mektubu 
Şirkete iade edilecektir. 
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SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZATILMASI 

 MADDE 29. Şirketin, Sözleşme süresinin bitiminden onsekiz ay önce yapacağı 
başvuru ve bu konuda Bakanlıkça altı  ay içinde verilecek karar üzerine o tarihte saptanacak 
yeni esaslarla Sözleşme süresi, yürürlüğe konulmasındaki usule göre uzatılabilir. 

SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONUNDA TESİSLERİN DEVRİ 

 MADDE 30.  Bakanlık, sözleşme süresinin sona ermesinden en az altı ay öncesinden 
tesislerin devredileceği  kamu kuruluşunu belirleyecektir. 

 Sözleşme süresi sonunda, üzerindeki haklarla birlikte Sözleşme konusu tesisler ile 
taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü borç ve yükümlülükten arındırılmış olarak bakımlı, çalışır 
ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Bakanlığın belirlediği kamu kuruluşuna 
devredilecektir. Tüm tesisler ile taşınır ve taşınmaz malların ve hizmetlerin , devir aşamasında 
bu şartları ve Sözleşmede yer alan diğer hususları taşıyıp taşımadığı , Sözleşme süresinin sona 
ermesinden otuz gün önce ,  Bakanlığın uygun göreceği bir kuruluşca tespit olunacaktır.  

Devir, oluşturulacak bir devir teslim komisyonunca yapılacaktır. 

Tesislerin devri tarihinde, tesislerde borç veya yükümlülük bulunduğu, yahut tesislerin 
taşınır ve taşınmaz mallarının normal yıpranma dışında bakımlı, çalışır ve kullanılabilir 
durumda olmadığı saptanırsa, bu eksikliklere ilişkin giderler ile borç ve yükümlülükler, 
teminat mektubundan karşılanacak, Teminat mektubunun olmaması durumunda Şirketin 
TEAŞ uhdesindeki alacaklarından teminat tutarına tekabül eden kısım EEF’ ye yatırılacaktır. 
Bunun da olmaması durumunda bu miktar genel hükümlere göre tahsil edilecektir. 

İşletme sırasında bulundurulması gereken ve bedeli tarifeden ödenmiş olan yedek 
parça veya malzemelerin ambar mevcudunun tamamı, tesisleri devralan kuruluşa 
devredilecektir. 

YETKİNİN DEVRİ 

 Madde 31. Şirket üretim ve işletme yetkisini başkasına devredemez.  

Ancak, işin ekonomisi ve/veya teknoloji transferi suretiyle işletme ve hizmet kalitesini 
yükseltmek amacıyla işletme hizmetlerini başka bir kişi veya kuruluşa, Bakanlığın onayı ile 
Şözleşmede belirlenen koşullarla yaptırabilir. Bu durum, Şirketi sözleşmede belirlenen 
yükümlülüklerinden veya sorumluluklarından kurtarmaz.  

Hazine Müsteşarlığı ile Rekabet Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın izni 

olmadıkça Şirket  ortaklarının ortaklık payları değiştirilemez ve Şirkete yeni ortak alınamaz. 
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DİĞER HUSUSLAR 

 MADDE 32. 

a) Kamulaştırma

Tesisler için gerekli kamulaştırma işlemleri, bedeli ve masrafı Şirket tarafından 
karşılanmak üzere Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. Kamulaştırma masrafları 
Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. 

 Tesislerin inşa edileceği arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanımı, sözleşme süresinin 
sonuna kadar  Şirkete ait olacaktır. 

b) Yardımlaşma

Şirket kendisine verilen yetki doğrultusunda işleri gerçekleştirmek amacıyla, iş 
programı ve proje dokümanları uyarınca gerekli olan bütün resmi izinler için zamanında 
başvuracaktır. Şirket, resmi makamlardan alınacak izinlerle ilgili konularda Bakanlıkla bilgi 
alışverişinde bulunacaktır. Bakanlık, iş programına göre kendi yetkisi dahilinde bulunan 
izinleri verecek ve diğer Devlet kuruluşlarından alınması gerekli yetki ve izinlerin temin 
edilmesinde Şirkete yardımcı olmak konusunda azami çabayı gösterecektir. 

 Bakanlık, Şirketin tasarımı sözleşmede belirtilen koşullarda yapması ve uygulamasına 
olanak sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan ek bilgilerin elde 
edilmesinde de yardımcı olacaktır. 

c) Gizlilik

Taraflardan herbiri, diğer tarafın kendisine teslim ettiği veya başka şekilde ele geçen 
tüm  bilgi, doküman veya  veriyi gizli tutacağını , çalışanlarının ve yöneticilerinin gizli 
tutmasını temin edeceğini ve  Sözleşmeye imza atan tarafların yazılı mutabakatını almadan 
üçüncü şahısların kullanımı için açıklamayacağını kabul eder. 

d) Feragat

Feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer 
tarafa verilmedikçe, taraflardan hiçbiri Sözleşmede yeralan herhangi bir hakkından feragat 
etmiş sayılmayacaktır.  

e) Değiştirme

 Sözleşme, ancak yürürlüğe konulmasındaki usulle değiştirilebilir. 
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f) Sözleşmenin Bütünü

  Sözleşme ve proje dökümanları Sözleşmenin konusuna ilişkin taraflar arasındaki her 
türlü anlayış ve mutabakatı ve buna ilişkin tarafların haklarını, çıkarlarını, anlayışlarını, 
anlaşmalarını ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Ancak , sözleşme ile ekleri hükümleri 
arasında çelişki veya yorum farklılığı olduğu taktirde, Sözleşme hükümleri esas alınır. 

g) Diğer  İşlemler

 Tarafların herbiri Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek diğer bütün 
belgeleri ifa ve teslim etmeyi ve işlemleri yapmayı kabul ederler. 

h) Eğitim

              Devir işleminden önce tesisleri devralacak kuruluşun yeterli sayıdaki elemanı 
tesislerde otuz gün süre ile eğitilecektir. Eğitim masrafları tesisleri devralan kuruluşa ait 
olacaktır. 

i) Vergi, Resim, Harç  ve  Masraflar

            Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar Şirket tarafından 
karşılanacaktır. 

TEBLİGAT ADRESİ 

MADDE 33.  Bakanlık tarafından yapılacak tebligat için Şirket adresi : 

Adres   :  
            Tel        :  

Faks     :   

olarak gösterilmiştir. 

 Adres değişiklikleri Bakanlığa yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres 
değişikliği bildirilmediği sürece değişiklikten önceki adrese yapılan tebligatlar Şirket’e 
yapılmış sayılır. 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ 

MADDE 34.  3096 sayılı Kanuna göre hazırlanan bu Sözleşme, Danıştay’ın 
incelemesinden sonra taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 Ancak, Şirket aşağıdaki hususları Sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren oniki ay 
içerisinde tamamlamayı taahhüt eder. 
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I- Finansmanın temin edilmesini ve 15 inci  maddede belirtilen tüm anlaşmaların
tamamlanmasını,  

II- Alınması gereken tüm yetki ve izinlerin alınmasını,

III-Kesin projelerin süresi içinde Bakanlığa sunularak Bakanlık tarafından
onaylanmasını , 

IV- Hazine Müsteşarlığının Ek-4’ de yer alan Hazine garantisi prensiplerini içeren
garanti mektubunu vermiş olması. 

Yukarıda öngörülen oniki aylık süre,  Şirketin talebi ve Bakanlığın onayı ile herbiri 
altı ayı geçmeyecek şekilde en fazla iki kez uzatılabilecektir. Bu durumda eskalasyon 
uygulanmayacaktır. 

Şirket, yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasını izleyen iki iş günü içinde 
Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak tesislerin inşa edileceği yerin kendisine teslimini 
istemeye ve Bakanlık da başvuruyu izleyen üç iş günü içinde yer teslimini  yapmaya 
mecburdur.  

              Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin süresi  içinde yerine getirilmemiş olması 
halinde Bakanlık sözleşmeyi feshedebilir. Bu durum, Şirketten kaynaklanan nedenlerle ortaya 
çıkmış ise, Şirket o güne kadar yaptığı harcamalar için Bakanlıktan herhangi bir talepte 
bulunamayacak, ayrıca teminat mektubu EEF’na irat kaydedilecektir. Ancak , bu maddede 
belirtilen yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi Şirketten kaynaklanmıyor ise 
geçiçi teminat mektubu Şirkete iade edilecektir. 

Ekler: 

1- Fizibilite Raporu ve Revize Mali Tablolar
2- Tarifenin Her Yıl Revize Edilmesi ile İlgili Esaslar
3- Gelir-Gider, Fon Akış ve Parçalı Tarife  Tablosu
4-Teminat Mektubu Fotokopisi
5- Hazine Garantisi Prensipleri

.../.../1999 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR   ……………………….VE TİCARET  
BAKANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  

       BAKAN 
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EK 2: ANAYASA MAHKEMESİNİN 3974 SAYILI KANUNUN  
BAZI MADDELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KARARI (*) 

Esas Sayısı : 1994/43  
Karar Sayısı : 1994/42-2  
Karar Günü : 9/12/1994 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24/1/1995 Sayısı: 22181 

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Mümtaz SOYSAL, 
Nami ÇAĞAN ve seksendokuz Milletvekili. 

İPTAL DAYASININ KONUSU : 22.2.1994 günlü, 3974 sayılı "1211 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı 
Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanuna 
Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun"un Anayasanın 2., 5., 8., 11., 48., 125., 167. ve 168. maddelerine aykırılığı 
savıyla iptaline ve uygulanması giderilmesi olanaksız durumlar yaratacağından yürürlüğünün 
durdurulmasına karar verilmesi istemidir. 

I. İPTAL ve YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN
GEREKÇESİ 

İptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini içeren 18.3.1994 günlü dava dilekçesinde 
aynen şöyle denilmektedir: 

" Giriş 

1 Mart 1994 tarih ve 21864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3974 sayılı Kanun ile 
3291 sayılı, "1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 3182 sayılı Bankalar 
Kanunu, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki veKamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun, 2499 Sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanununun 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
özelleştirilmesi Hakkında Kanun"a ek maddeler eklenmiştir. 

(*)  3974 sayılı Kanun temelde enerji hizmetlerinin özelleştirilmesi ve bu sözleşmelerin imtiyaz teşkil etmeksizin 
özel hukuk hükümlerine tabi olmasını öngörmektedir. Kanunun, sözleşmelerin imtiyaz teşkil etmeksizin özel 
hukuk hükümlerine tabi olmasını düzenleyen Ek 5. Maddesi,  Anayasa Mahkemesince, oybirliği ile 
özelleştirmeye ilişkin maddeleri ise oyçokluğu ile iptal  edilmiştir. Bu çerçevede, Kanunun özelleştirmeyi 
düzenleyen maddelerinin iptaline ilişkin olarak verilen karşı oy yazıları buraya alınmamıştır. 
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Bu yolla, Türkiye Elektrik Kurumu' nun mevcut ya da yeniden yapılanma sonucu 
oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesine karar verme yetkisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’na; müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 
işletme birimleri için ise, yine aynı bakanın önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu’na 
verilmiş, TEK işletmelerinin tümünün satılması mümkün hale getirilmiştir. 

Bu yasa ile daha önce bir bakanlar kurulu kararı ile ikiye ayrılan TEK'in tümünün 
özelleştirilmesi amaçlanmış; ayrıca aynı amaçla, birer kamu kuruluşu olan TEDAŞ (Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş.), TEAŞ (Türkiye Elektrik üretim iletim A.Ş.) ya da aynı alanda daha 
sonra kurulacak herhangi bir iktisadi devlet teşekkülü tarafından üçüncü kişilerle yapılacak 
(ve aslında birer imtiyaz sözleşmesi olan) sözleşmelerin, imtiyaz teşkil etmeyeceği hükme 
bağlanmıştır. Oysa, hangi sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi sayılacağı öğreti ve içtihatlarla 
belirlenmiştir. 

Aynı yasa ile Anayasa’ nın 167., 168. ve 48. Maddeleri gereği alınması gereken 
önlemler de alınmamıştır. 

Söz konusu yasa, aşağıda ayrıntılarıyla anlatılan gerekçelerle Anayasa' ya aykırıdır.  

I- Anayasa' nın 167., 168. ve 48. maddesine aykırılık

Anayasa' nın 167. maddesi ile devlete bazı görevler verilmiştir. 

167. maddenin ilk fıkrası şöyledir:

"Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli 
işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu 
doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler."  

Doğal olarak bu görevi yerine getirecek organlardan birisi de yürütme organı olan 
bakanlar kurulu ve tek tek bakanlardır. 

3974 sayılı Kanun' da; "... teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme 
ve işletme birimleri(nin) tamamen özelleştiril" mesi (madde 1/2) vardır, "sermayelerindeki 
kamu payı (nın) % 50'nin altına düş”mesi (Madde.2/2) vardır; ama tekelleşme veya 
kartelleşmeye karşı hiçbir önlem yoktur. Ayrıca "hizmet piyasası (nın) sağlıklı ve düzenleyici 
işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler"de yoktur.  

Anayasa' nın "Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi"ne ilişkin 168. 
maddesine göre: devlet "tabii servet ve kaynakların  .. işletilmesi" (ni), belli bir süre için 
gerçek ve tüzel kişilere devredebilir." Ancak, bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması 
gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler 
kanunda gösterilir. 
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Oysa, iptali istenen Kanun' da ne gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken koşullar 
vardır, ne de devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ile yaptırımlar 
düzenlenmiştir: 

Anayasa' nın 48. maddesi ile devlete "özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine 
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak 
tedbirler alma" görevi verilmiştir. 

Ancak, söz konusu yasada böyle bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. 

Yasa ile amaçlanan, devlete ait tesislerin özelleştirilmesidir. Başka bir anlatımla, bu 
tesislerin işletme hakkı özel teşebbüse devredilecektir. Ancak, ne devir koşullarına, ne 
çalışma koşullarına, ne de bu işletmeleri alan özel teşebbüsün ulusal ekonominin hangi 
gereklerine uygun davranacağına ilişkin hiçbir düzenleme yoktur. 

Oysa, bu kuruluşların hizmetten yararlananın gözünde güvenilirlik  kazanması, ancak 
çalışma koşullarının ve yükümlülüklerin herkes tarafından bilinmesi ile olanaklıdır. Bu, aynı 
zamanda özel teşebbüsün  de kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak;  çeşitli çekincelerle 
gerek hizmeti yürütmesini; gerek hizmetin daha iyileştirilmesi için gerekli yatırımları 
yapmasını  engellemeyecektir.  

Sonuç olarak söz konusu Kanun devlete ait bir tekel yetkisini özel kişi ve kuruluşlara 
devreder ve böylelikle enerji alanında bölgesel tekeller doğmasına olanak verirken; bunların 
uyması gereken esaslar konusunda hiçbir düzenlemeye gitmediği; devletin gözetim ve 
denetimi nasıl yapacağını belirlemediği,  uygulanacak yaptırımlara yer vermediği ve özel 
teşebbüsün ulusal ekonomiye uygun davranmasını sağlayacak önlemleri almadığı için; 
Anayasa’ nın 167., 168. ve  48. maddelerine aykırıdır.  

II- Anayasa' nın 2., 5., 8., 11. ve 125. maddesine aykırılık

Bilindiği gibi, 1990'da TEK'e ait kimi elektrik tesislerinin işletme hakkı, özel 
kuruluşlara verilmiş; yapılan sözleşmeler, Danıştay denetiminden geçirilmediği, yani, 
Anayasa' nın 155. maddesinin amir hükmüne uyulmadığı için Danıştay’ca iptal edilmiştir.  

Söz konusu kanun ile de TEDAŞ ve TEAŞ ya da daha sonra kurulacak bir iktisadi 
devlet teşekkülüne ait her türden kuruluşun özelleştirme adı altında satışı düzenlenmiş, ancak 
bunların satış işlemlerine dair hiçbir hükme yer verilmemiştir. 
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Üstelik bu yetmiyormuş gibi, Ek 5. madde ile yukarıda sözü edilen kuruluşların ya da 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "...bu kanuna dayanarak veya diğer kanunların özel 
sektörün yeni  enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini veya 
mevcutların işletme haklarını devir almalarını öngören hükümlerine göre üçüncü kişilerle 
yapacakları sözleşmeler (in) özel hukuk hükümlerine tabi ol (duğu ve) imtiyaz teşkil 
etmeye”ceği belirtilmiştir. 

Oysa, yönetsel sözleşmenin koşulları olan; 

"a) Sözleşmenin taraflarından birisinin yönetim olması, 

b) Sözleşmenin, kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olması,

c) Yönetime, özel hukuk yetkilerini açan yetkiler tanınması" hallerinin her üçü de, bu
kanun kapsamına göre yapılacak devirlerde vardır. 

a) Sözleşmenin taraflarından biri; kimi kez bakanlık, en azından bir iktisadi devlet
teşekkülü, kısaca yönetimin bir temsilcisi olacaktır. 

b) Sözleşme, bugüne kadar kamu kuruluşları tarafından yerine getirilen ve enerji gibi
bir ülkedeki her yurttaşın yararlandığı bir kamu hizmetin yürütülmesi ile ilgilidir. 

"Yargısal içtihatlarımızla doktrinimizde benimsenen başlıca ölçü şudur: İdarenin özel 
bir kişi ile yaptığı sözleşme, eğer sözleşmecinin bir kamu hizmeti yapmasını veya böyle bir 
hizmetin yapılışına katılmasını öngörüyorsa, ilgili sözleşme idari niteliktedir."  

c) Yönetime sözleşme için; görünüşte özel hukuk yetkilerini aşan bir yetki
tanınmamış, hatta, sözleşmenin "özel hukuk hükümlerine tabi" olacağı belirtilmiştir (ve bu da 
istemimizde iptal nedenlerinden birini oluşturmuştur) ancak " çıkacak uyuşmazlığın idari 
yargı düzeninden başka bir yargı düzenine ait olacağının belirtilmesi sözleşmenin niteliğini 
kestirmede önem taşımaz." 

Zaten; 

ı- Kanun’un 1/2 maddesindeki "...tamamen özelleştirilinceye kadar ...Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile ilgileri devam eder" 

ıı- 2/2. maddesindeki "Sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar 
kuruluşları, faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu işlemleri 
kolaylaştırıcı tedbirleri almaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.  



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    277

ııı- 2/4. maddesindeki "Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren 
kuruluşlarının Elektrik Enerji Fonunda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı 
paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir." gibi düzenlemeler, yönetime özel hukuk yetkisini aşan 
yetkiler tanındığının da kanıtıdır. 

"İdari mukavelelerin en tam ve mükemmel tipi ise, imtiyaz mukaveleleridir." 

"imtiyaz mukavelesi, … bir amme hizmetinin her türlü masraf ve hasarı kendisine 
ait olmak üzere, idare tarafından konulacak şartlar, temin edilecek salâhiyetler ve taahhüt 
olunan mali menfaatler mukabilinde hususi bir şahıs tarafından ifasını tazammun eden 
mukaveledir."   

"Bunlar, gerek diğer akidin yani hususi şahsın vecibelerinin mevzuu bir amme 
hizmetinin kurulması ve işletilmesi olması ve gerek bu şahsa hizmetin götürülmesini 
temin için fertlere karşı amme kudretine dayanan bir takım salâhiyetlerin tanınması ve 
gerekse idarenin hizmetin muntazam ve müstekar bir tarzda ifasını sağlamak için diğer akide 
karşı medeni hukuk mukavelelerinin verdiği normal salâhiyetlere malik olması bakımından 
idari mukavelelerin tekmil karakterlerini haizdir." 

“...yardımlı veya yardımsız, menafi garantisini muhtevi veya garantiden ari olarak bir 
amme hizmetinin masrafı kendisi tarafından yapılmak ve kendisine hizmetten müstefid 
olanlardan muayyen bir tarife dairesinde bir ücret istifası hak ve mezuniyeti verilmek 
suretiyle bir ferde veya bir şirkete uzun bir devre için gördürülmesi ve onun bu hizmetle 
mükellef tutulması esasına müstenit bulunan mukavelelere amme hizmeti imtiyaz 
mukaveleleri denir." 

Anayasa' nın 155. maddesine göre "imtiyaz şartlaşma, ve sözleşmelerini incelemek", 
Danıştay'ın görevleri arasında sayılmıştır. Bu son derece açık hüküm gereği, kamuya ait 
elektrik, üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme hakkının devri, bir imtiyaz 
sözleşmesinin konusu olacak, bu nedenle de Danıştay denetiminden geçecektir ve normal 
olarak; yaptığı sözleşmelerde "kamunun çıkarlarını kollayan" idarenin bundan çekinmesini 
gerektiren bir durum yoktur. 

Ancak söz konusu kanunla, bir imtiyaz sözleşmesi yapılırken, bunun  zorlama  yollarla 
idari yargı denetimi dışında bırakılmaya çalışılması akla ciddi sorular getirmektedir. 
Unutulmamalıdır ki Türkiye, yeni devletini kurarken, bir önceki devletin yıkılışına neden 
olan imtiyaz sözleşmeleri konusunda çok hassas davranmış ve 1924 Anayasası’nda, bunların 
denetimini doğrudan TBMM’ye bırakmıştır. 
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Bugün yeniden, aynı sömürü biçimleri yaratılmaya çalışılırken, Anayasa' nın 8. 
maddesiyle kendisine verilen "yetki ve görevi…  Anayasa' ya uygun olarak kullan" makla 
görevli olan yürütmenin imtiyaz sözleşmelerini Anayasa' nın öngördüğü idari yargı 
denetiminin dışına çıkarmaya çalışması, Anayasa' ya ciddi bir aykırılık oluşturmaktadır.  

Çünkü; Anayasa' nın 125/1. maddesine göre, idarenin her tür eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolu açıktır ve bu Anayasa' nın 2. ve 5. maddelerinde düzenlenen sosyal hukuk 
devletinin de bir gereğidir. 

Ancak söz konusu yasa ile idare; yönetsel işlemlerini (burada yönetsel sözleşmelerini) 
denetime tabi tutulması gereken yönetsel yargı alanının dışına taşımış, diğer bir deyişle 
kaçırmıştır.  

Çünkü, burada yapılacak asıl denetim, devletin, kendisine ait bulunan tesislerin 
işletme hakkını özel kişi ya da kuruluşlara devrettiği yönetsel sözleşmelerin "hukuka 
uygunluğu" denetimidir. 

Ek 5. madde ile en başta; daha önce bir TEK kuruluşunun imtiyaz sözleşmesini kendi 
denetiminden geçirilmediği için iptal eden Danıştay'ın bu denetimi engellenmektedir. 

Anayasa' nın 11. maddesi ile de "Anayasa hükümleri(nin) yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları" 
olduğu hükme bağlanmışken, bu yasa ile yürütmenin Anayasa' nın diğer maddelerinde 
kendisini bağlayan hükümlerin dışına çıkması sağlanmıştır ki; bu da 11. madde yönünden 
Anayasa 'ya aykırılık oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, söz konusu kanunun Ek 5. maddesi, yukarıda belirtilen nedenlerle 
Anayasa' ya aykırıdır. 

Ancak, bu madde gereğince yapılacak sözleşmeler; önceki dört maddeyi de 
etkileyecek, yasanın asıl amacı olan "özelleştirme"yi Anayasa' nın emri olan yönetsel yargı 
denetiminin dışında bırakacak; böylece yasanın tümü için Anayasa' ya aykırı bir durum 
doğacaktır. 

Bu nedenlerle, yasanın tamamı Anayasa' ya aykırıdır. 

III- Yürürlüğün Durdurulması Gereği

Anayasa' nın 153/5. ve 153/1. madde hükümleri; ne  yazık ki, idare tarafından Yüce 
Mahkeme' nin iptal kararı Resmi Gazete' de yayımlanana kadar, Anayasa' ya aykırı 
uygulamaların devamı için bir mazeret olarak kullanılmakta ve bu durum, Anayasa' ya aykırı 
uygulamalar için, Anayasal bir gerekçe oluşturmaktadır. 
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İptali istenen yasa hakkında Yüce Mahkeme kararı Resmi Gazete' de yayımlanana 
kadar geçecek sürede de; idare, aynı yolu izleyerek imtiyaz sözleşmeleri ile elektrik üretim, 
iletim ve dağıtım tesislerinden bir bölümünün işletme hakkını devredebilecek ve böylece, 
yasa iptal edilse bile kimi tesisler özel kişilere geçmiş olacaktır. 

Daha önce kimi devlet arazilerinin yabancılara satışı, milletvekillerine süper emeklilik 
hakkı verilmesi vb. konularda olduğu gibi; Anayasa' ya aykırı uygulamalar, Anayasa' nın 153. 
madde gereği yasallaştırılabilmekte ve bu, kamu adına telafisi mümkün olmayan zararlara yol 
açmaktadır. 

Bunu gözönüne alan Anayasa Mahkemesi, 509 sayılı KHK’ nin iptali davasında, 
1993/33 Esas, 1993/40-1 Karar sayılı ve 21.10.1993 tarihli kararı ile, "Yürürlüğün 
Durdurulması" kararı vermiştir. İptali istenen yasa için de, aynı durum söz konusudur. Bu 
nedenle, "Yürürlüğün Durdurulması" kararı da istenmektedir. 

Sonuç ve İstem 

Yukarıda belirtilen neden ve gerekçelerle, 1 Mart 1994 gün ve 21864 sayılı Resmi 
Gazete' de yayımlanan 3974 sayılı Kanun'un 

a) Uygulanmasının devamı halinde telafisi mümkün olmayan durumlar
yaratacağından YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI na,

b) Anayasa 'nın 167., 168., 48., 2., 5., 8., 11. ve 125. maddelerine aykırı olması
nedeniyle İPTALİNE karar verilmesini, aşağıda ad ve imzaları bulunan
milletvekilleri olarak arz ve talep ederiz."

II- YASA METİNLERİ

A- iptali İstenilen Yasa Kuralları

22.2.1994 günlü, 3974 sayılı "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 
Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun" şöyledir : 
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MADDE 1.- 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 
7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun; 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Kamu  iktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun"a aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.  

EK MADDE 1- Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu 
oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile 
Bakanlar Kurulunca; Kurumun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak müessese, 
bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise yine Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile Yüksek Planlama Kurulunca karar verilir. 

Bu şekilde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, 
iştirak, işletme ve işletme birimleri tamamen özelleştirilinceye kadar 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgileri devam eder.  

Bunların hisse ve varlıklarının satılmasına ilişkin işlemler 3291 sayılı Kanun 
Hükümlerine göre Kamu Ortaklığı İdaresince yapılır.  

EK MADDE 2-  Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, müessese, kuruluş, iştirak, 
bağlı ortaklık, işletme ve işletme  birimleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş sayılır. 

Sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, 
organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri 
almaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 

Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak 
teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin 
özelleştirilmesi ile ilgili masraflar düşüldükten sonra elde edilecek gelir, oranları Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından tespit edilmek suretiyle Elektrik Enerji Fonu ile elektrik üretim, 
iletim ve dağıtım yatırımlarında kullanılmak üzere bu alanda faaliyet gösteren teşebbüslere 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tahsis edilir. 

“Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının Elektrik Enerjisi Fonunda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı 
paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10'unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. 
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EK MADDE 3- Özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, 
işletme ve işletme birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini haiz iç ve dış borçlar 
üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlarını ve diğer hususları düzenlemeye, 
Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. 

EK MADDE 4- Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden Yapılanma sonucu 
oluşacak teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin 
özelleştirilmesinde, 3291 Sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet 
gösteren İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu Kanuna dayanarak veya diğer kanunların özel 
sektörün yeni enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini veya 
mevcutların işletme haklarını devir almalarını öngören hükümlerine göre üçüncü kişilerle 
yapacakları sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olup, imtiyaz teşkil etmezler. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

B- Anayasa Kuralları

Dava dilekçesinde dayanılan Anayasa kuralları şunlardır : 

1. "MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." 

2. MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü, ülkeni n bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmaktır . " 

3. "MADDE 8- Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." 

4. "MADDE11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." 

5. "MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 
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Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır." 

6. "MADDE 125- İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları 
yargı denetimi dışındadır. 

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.  

Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 
Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 
kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
kararı verilemez. 

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve 
idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 
gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. 

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli 
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesini sınırlayabilir. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."  

7. "MADDE 167- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının
sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili

veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, 
ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek 
mali yükümlülükler  koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki 
verilebilir.”  

8."MADDE 168 - Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm  ve tasarrufu 
altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir 
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süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve 
işletmesinin, Devletin gerçek ya da tüzelkişilerle ortak olarak veya  doğrudan gerçek ve 
tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve 
tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları 
ve müeyyideler kanunda gösterilir."  

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü' nün 8. maddesi gereğince Yekta Güngör ÖZDEN, 
Güven DİNÇER; İhsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Haşim KILIÇ, Yalçın 
ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Lütfi. F. TUNCEL' in 
katılmalarıyla 29.3.1994 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik 
bulunmadığından, işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştîr. 

IV- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI KARARI

11.4.1994 günü yapılan dava konusu Yasa' nın yürürlüğünün durdurulması istemini 
inceleme toplantısında ise, "22.2.1994 günlü, 3974 sayılı Yasa' nın uygulanmasından doğacak 
ve sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi bakımından; 

A. Yasanın iptali isteminin reddi durumunda karar gününe kadar,
B. İptal isteminin kabulü durumunda ise, iptal kararının Resmi Gazete’ de

yayımlandığı güne kadar, yürürlüğün durdurulmasına ilişkin oyçokluğu ile verilen
1994/42-1 sayılı karar, 15.4.1994 günlü, 21906 sayılı Resmi Gazete' de
yayımlanmıştır.

V- ESASIN İNCELENMESİ

İşin esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi ve ekleri, iptali istenilen Yasa kurallarıyla 
dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri ile 2949 sayılı 
Yasa' nın 31. maddesi uyarınca Doğru Yol Partisi Parti TBMM Grubu adına Grup Başkanı 
Tansu Çiller tarafından verilen 12.5 1994 günlü yazılı düşünce okunup incelendikten ve 2949 
sayılı Yasa' nın 30. maddesinin birinci fıkrası uyarınca çağrılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Veysel Atasoy ile Doğru Yol Partisi temsilcisinin 26.7.1994 gününde sözlü 
açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü. 

A. Dava konusu 3974 sayılı Yasa' nın Anlamı ve Kapsamı

Özelleştirme konusu genel olarak 28.5.1986 günlü, 3291 sayılı Yasa' da 
düzenlenmiştir. Yasa' nın, beşinci bölümündeki 13-17. maddeler Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi ile ilgili hükümlerdir. 
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Üç maddeden oluşan dava konusu 3974 sayılı Yasa' nın 1. maddesi ile, 3291 sayılı 
Yasa' ya 5 ek madde eklenmiştir. Yasa' nın 2. ve 3. maddeleri ise yürürlük ve yürütmeye 
ilişkindir. 

Yasa' nın 1. maddesiyle 3291 sayılı Yasa'ya eklenen 5 ek maddede yöntemle birlikte 
temelde iki konu düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, TEK'in hisse ve varlıklarının satılarak 
özelleştirilmesine (ek mad. 1-4); ikincisi, yapılacak sözleşmelerin “özel hukuk hükümlerine 
bağlı" olacağı ve "imtiyaz sözleşmesi” sayılmayacağına (ek mad.5) ilişkin düzenlemelerdir. 

3974 sayılı Yasa' nın 1. maddesiyle 3291 sayılı Yasa' ya eklenen ek 1. madde ile 
TEK'in mevcut ya da yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşebbüsleri ile müessese, bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin satılarak özelleştirilmesine olanak 
sağlanmaktadır. 513 sayılı KHK' nin değiştirilerek kabulüne ilişkin olduğu için 3974 sayılı 
Yasa' da TEK' den söz edilmekte, daha önce gerçekleştirilen anonim şirket örgütlenmeleri 
dikkate alınmamış görünmektedir. Yasa' da "Mevcut ya da yeniden yapılanma sonucu 
oluşacak teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri" sözcükleri 
bu nedenle kullanılmıştır. 

Dava konusu Yasa' nın 1. maddesiyle 3291 sayılı Yasa' ya eklenen Ek 1. maddede 
TEK'in mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca; müessese, bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise, yine Bakanlığın önerisi 
üzerine Yüksek Planlama Kurulu'nca karar verilmesi; özelleştirilmesine karar verilenlerin, 
özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar 233 sayılı KHK' ye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığıyla ilgilerinin devamı; bunların hisse ve varlıklarının satılmasına ilişkin işlemlerin 
3291 sayılı genel özelleştirme yasası hükümlerine göre, Kamu Ortaklığı İdaresi'nce yapılması 
öngörülmektedir. Ek 4. maddede ise TEK'in özelleştirilmesinde 3291 sayılı Yasa' nın 3974 
sayılı Yasa' ya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

3291 sayılı Yasa' ya 5 ek madde ekleyen 3974 sayılı Yasa hakkında iptal davasının 
açıldığı 18.3.1994 gününde 3291 sayılı Yasa' nın 13-16. maddeleri ile 17. maddesinin birinci 
fıkrası yürürlüktedir. Ancak, bu maddelerde satış, kiralama ve işletme hakkının devri gibi 
özelleştirme yöntemlerine uygun ilkelerle birlikte kamu varlığının değerini belirleme biçimi, 
satış, kiralama ve işletme hakkının devri yöntemlerinde uygulanacak kurallar 
öngörülmemiştir.  

Öte yandan, Yasa' nın 13. maddesi, 14. maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı 
fıkraları, 15. ve 16. maddeleri, 6.6.1994 gününde yürürlüğe giren 531 sayılı KHK ile 14. 
maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi, 7.7.1994 gününde yürürlüğe giren 546 sayılı KHK ile 
yeniden değiştirilmiştir. 
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531 ve 546 sayılı KHK' ler ile yapılan değişiklikler 5.8.1994 günlü Resmi Gazete' de 
yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 1994/61-2 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 3291 sayılı 
Yasa' nın kalan 14. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 17. maddesinin birinci fıkrası, 
4046 sayılı Yasa' nın 42. maddesi ile 27.11.1994 gününde yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, 
3974 sayılı Yasa hakkında Anayasa' ya uygunluk denetimi yapıldığı günde 3291 sayılı Yasa' 
nın özelleştirmeyle ilgili hiçbir kuralı yürürlükte bulunmamaktadır. 

Ek 2. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, 
müessese, kuruluş, iştirak, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin kimi yasalardaki 
koşullar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş sayılacakları; ancak, sermayelerindeki 
kamu payı yüzde 50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları, etkinlikleri, organları, yönetimi, 
denetimi ve sermaye miktarını saptamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkili 
olacağı belirtilmekte maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ise özelleştirilmeden elde 
edilecek geliri özgüleme ile Elektrik Enerjisi Fonuna kamu ve özel sektör kuruluşlarının katkı 
paylarını ve elektrik satış tarifelerini saptamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili 
kılınmaktadır. 

Ek 3. madde ile de, özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, 
işletme ve işletme birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini haiz iç ve dış borçlar 
üzerindeki Devlet  garantisinin sürdürülebilmesine  olanak sağlanmakta, bunun koşullarını ve 
öbür hususları düzenlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkili kılınmaktadır. 3291 sayılı Yasa' 
daki benzer hüküm 531 sayılı KHK  ile metinden çıkarılmıştır.  

Dava konusu Yasa' nın 1. maddesiyle 3291 sayılı Yasa' ya eklenen ek 5. maddede, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet gösteren iktisadi devlet 
teşekküllerinin,  “… bu Kanuna  dayanarak veya diğer kanunların özel sektörün yeni enerji 
üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini, veya mevcutların, işletme haklarını 
devir almalarını...” öngören hükümlerine göre  üçüncü kişilerle yapacakları, sözleşmelerin 
“… özel hukuk hükümlerine tabi olduğu…” ve  “…imtiyaz teşkil etmeyeceği…” 
belirtilmiştir. 

Özelleştirme, genelde, kamuya ilişkin hak ve  varlıklarla para ile ölçülebilen kamu 
kaynaklarının yerli ya da yabancı özel kesime aktarılması anlamına gelmektedir. Nitekim, ek 
1. maddede özelleştirilecek TEK ya da  birimlerinin “hisse ve varlıklarının” satılmasından söz
edildiğine göre, sermayesinin tamamı Devletin olan TEK'in tüm malvarlığının ve ona bağlı
birimlerin sahip oldukları kamu hisselerinin satılması öngörülmektedir.



Emek          Ek ve Değişiklikleri ile Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatı 

    286

3974 sayılı Yasa, 3291 sayılı Yasa' ya göre özelleştirmede kimi yöntem farklılıkları 
içermektedir. 3291 sayılı Yasa' nın 531 sayılı KHK ile değişik biçimine göre; özelleştirmeye 
karar vermeye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önerisi üzerine Özelleştirme Yüksek 
Kurulu yetkilidir. Ancak; KİT'ler ile KİT statüsü dışında kalmakla birlikte, sermayesinin 
tamamı ya da yarısından fazlası Devletin ya da öbür kamu tüzel kişilerinin olan kuruluşların 
özelleştirme kapsamına alınmasına İlişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı Bakanlar 
Kurulu' nun onayına sunulmaktadır. Elektrik hizmetlerinin özelleştirilmesinde yetkili kurullar 
ise, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu' dur. Ancak, 3974 sayılı Yasa' da, bu 
yetkinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın önerisi üzerine kullanılması öngörülmüştür. 
Sonraki işlemler yönünden 3291 sayılı Yasa Özelleştirme İdaresini görevlendirmişken, 3974 
sayılı Yasa kimi işlemler yönünden bu idareyi devreden çıkarmıştır. 

B. Anayasa ve Özelleştirme

Anayasa' nın 46. maddesinde “kamulaştırma”ya, 47. maddesinde “devletleştirme”ye 
yer verilmesine karşın özelleştirme konusunda özel bir düzenleme öngörülmemiştir. “Sosyal 
devlet”te kamu hizmetlerinin çoğalması eğilimi giderek ağır bastığı için anayasalarında 
özelleştirmeye yer veren devletler de bulunmaktadır. Ancak, özelleştirme konusunun 
Anayasa' da özel olarak düzenlenmemiş olması, yasaklandığı anlamına gelmez. Anayasa' da 
doğrudan özelleştirmeye ilişkin kurallar bulunmaması nedeniyle yasakoyucu, Anayasa' nın 
genel ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla, konuyu düzenleme yetkisine sahiptir. Başka bir 
anlatımla, Anayasa’ da özelleştirmenin öngörülmemiş olması yasakoyucunun bu konuda 
düzenleme yapmasını engellemez.  

Anayasa' da özelleştirme konusunda özel bir düzenlemeye yer verilmemesine karşın, 
devletleştirmeye ilişkin 47. maddeden, özelleştirme için de kimi ilkeler çıkarılabilir. Çünkü, 
devletleştirme, özelleştirmenin tersi bir işlemdir. Bu nedenle, devletleştirmeye yetkili organın 
özeleştirme konusunda da yetkili olduğunun kabulü gerekir. Nitekim öğretide, devletleştirme 
yapmaya yetkili organın “devletsizleştirme”ye de yetkili sayılması gerektiği görüşü 
çoğunluktadır. Anayasa' nın  devletleştirmeye ilişkin 47. maddesinde "Kamu hizmeti niteliği 
taşıyan özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 

Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarz ve 
usulleri kanunla düzenlenir." denilmektedir. 

Anayasa 'nın 47. maddesi gereğince, 20.11.1984 günlü, 3082 sayılı “Kamu Yararının 
Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun” yürürlüğe konulmuştur. Bu Yasa' nın 3. 
maddesinde de “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu 
kıldığı hallerde devletleştirilmesi kanunla düzenlenir.” denilmektedir. Anayasa Mahkemesi' 
nin 3082 sayılı Yasa' nın iptali için açılan dava nedeniyle verdiği 27.9.1985 günlü, Esas 
1985/2, Karar  1985/16 sayılı kararı; Yasa' nın tümlüğü içerisinde 3. maddenin 
devletleştirilecek özel teşebbüsü Yasa' nın göstereceği, kişilerin temel haklarından olan 
mülkiyet hakkına, çalışma ve özel teşebbüs kurma hürriyetine sınırlamalar getiren 
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devleştirmenin yasama organınca düzenlenmesinin çok daha güvenceli olduğunda  kuşku 
duyulmayacağı yargısını içermektedir. Anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet hakkıyla ilgili 
korumanın, kamu mülkiyeti için de özel mülkiyetle eşit biçimde değerlendirip düzenlenmesi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle, özel teşebbüslerin devletleştirilmesinde olduğu gibi kamu 
varlıklarının özelleştirilmesinde de yetki, yasama organınındır. Bu yetki, yasama organının 
kamu mülkiyetinin de koruyucusu olmasının doğal sonucudur. 

Özelleştirme Anayasa' da yasaklanmadığına göre yasama organı, yararlı, gerekli ya da 
uygun gördüğü kamu varlıklarının özelleştirilmesini Anayasa' nın 11. maddesi gereğince 
Anayasa' nın ilkelerine ve kurallarına bağlı kalarak, yasayla belirleyebilir. Devletleştirmede 
olduğu gibi özelleştirmede de esas ve yöntemlere ilişkin bir düzenlemenin yasayla yapılması 
zorunluluğu açıktır. Özelleştirmeyi genelde düzenleyen böyle bir yasanın varlığı, 
özelleştirilecek her KİT için yasama organınca gerektiğinde özel bir yasa çıkarılmasını 
engellemez. Yasama organı özelleştirilecek kimi KİT'ler için anayasal ilkelere uygun olmak 
koşuluyla çerçeve yasaya ayrık biçimde özelleştirme kurallarında değişiklik yapma yetkisine 
sahip bulunmaktadır. 

Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİN ve Lütfi F. TUNCEL bu konunun Anayasa' nın 35. 
maddesi ile ilgilendirilmesi görüşüne katılmamışlardır. 

C. 3974 sayılı Yasa' nın Anayasa' ya Aykırılığı Sorunu

1- Yasa' nın 1. maddesiyle 3291 sayılı Yasa' ya Eklenen Ek 1, 2, 3 ve 4. maddelerin
Anayasa' ya Aykırılığı Sorunu 

Dava dilekçesinde, 3974 sayılı Yasa ile; TEK'in teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin tümüyle özelleştirilmesine olur verildiği 
ancak, tekelleşmeyi ya da kartelleşmeyi  önleyici, hizmet piyasasının sağlıklı ve düzenli 
işlemesini sağlayıcı ve geliştirici önlemlerin öngörülmediği; ayrıca Yasa' da gerçek ve tüzel 
kişilerin uyması gereken koşullar ile Devlet' çe yapılacak gözetim, denetim, usul ve esasları 
ile yaptırımların düzenlenmediği belirtilmiştir. 

Dava dilekçesindeki savlara göre; “Yasa ile amaçlanan devlete ait tesislerin 
özelleştirilmesidir. Başka bir anlatımla, bu tesislerin işletme, hakkı özel teşebbüse 
devredilecektir. Ancak, ne devir koşullarına, ne çalışma koşullarına; ne de bu işletmeleri alan 
özel teşebbüsün ulusal ekonominin hangi gereklerine uygun davranacağına ilişkin hiçbir 
düzenleme yoktur. Oysa, bu kuruluşların hizmetten yararlananın gözünde güvenilirlik 
kazanması, ancak çalışma koşullarının ve yükümlülüklerinin herkes tarafından bilinmesi ile 
olanaklıdır. Bu aynı zamanda özel teşebbüsün de kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak; 
çeşitli çekincelerle gerek hizmeti yürütmesini, gerek hizmetin daha iyileştirilmesi için gerekli 
yatırımları yapmasını engellemeyecektir. Sonuç olarak söz konusu kanun, devlete ait bir tekel 
yetkisini özel kişi ve kuruluşlara devreder ve böylelikle enerji alanında bölgesel tekeller 
doğmasına olanak verirken; bunların uyması gereken esaslar konusunda hiçbir düzenlemeye 
gitmediği; devletin gözetim ve denetimi nasıl yapacağını belirlemediği, uygulanacak 
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yaptırımlara yer vermediği ve özel teşebbüsün ulusal ekonomiye uygun davranmasını 
sağlayacak önlemleri almadığı için; Anayasa' nın 167., 168. ve 48.  maddelerine aykırıdır.”  

Doğru Yol Partisi Parti Grubu Adına Grup Başkanı Tansu Çiller tarafından gönderilen 
12.5.1994 günlü, 3/560 sayılı  yazılı düşüncede ise, kamunun elindeki sınırlı kaynaklarla 
giderek artan elektrik gereksiniminin karşılanamadığı, oysa, bir yandan yeni tesisler 
kurulması gerekirken bir yandan da mevcutların onarılmasının gerektiği, bunun için elektrik 
üretim sektöründe 75 trilyon liralık yatırıma gereksinim bulunduğu, bu nedenle Yasa' nın 
çıkarıldığı; Yasa' nın genel özelleştirme modeli dışında elektrik enerjisi sektörüne has yeni bir 
model öngördüğü, Yasa' nın bir özelleştirmeden çok bir yetkilendirme yasası olduğu; 
özelleştirmenin çerçevesinin YPK' nca belirleneceği, pay senetlerinin halka sunulmasının ise 
KOİ' nin yetkisinde bulunduğu; özelleştirmenin etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için 
TEK'in, Türkiye Elektrik Üretim, İletim AŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ olarak ikiye 
ayrıldığı ve iktisadi devlet teşekkülü statüsünde yeniden oluşturulduğu belirtilmiştir. 

a- Anayasa' nın Başlangıç ve 5. Maddesi Yönünden İnceleme

Anayasa' nın 176. maddesinde "Anayasa' nın dayandığı  temel görüş ve ilkeleri 
belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir." denilmiş; maddenin gerekçesinde de 
Başlangıç' taki temel görüş ve ilkelerin Anayasa' nın öbür hükümleriyle eşdeğer olduğu 
vurgulanmıştır. Anayasa 'nın, Cumhuriyet' in niteliklerini belirleyen 2. maddesindeki, 
"Türkiye Cumhuriyeti.... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan... bir… Devlet(tir)" 
açıklığı, Başlangıç' ta belirtilen temel ilkeleri Cumhuriyetin nitelikleriyle özdeşleştirmiştir. 

İçerdiği temel görüş ve ilkeler yönünden Anayasa' nın öbür hükümleriyle eşdeğer olan 
Anayasa' nın Başlangıç Kısmı'nın yedinci paragrafında, "Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk 
milli menfaatleri ....nin karşısında korunma göremeyeceği...." ilkesi ile de Anayasa' nın 
öngördüğü hukuk düzeni içinde ulusal çıkarların her şeyin üzerinde tutulması gerektiği 
belirtilmiştir. Öte yandan, Anayasa' nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
nitelikleri belirlenirken "... toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı ... içinde 
insan haklarına saygılı..." olunacağına yer verilerek toplumun çıkarlarına öncelik tanınmıştır. 

Anayasa' nın 5 . maddesinde de  bir yandan "... Türk Milletinin bağımsızlığını..." öte 
yandan da "… kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak …" Devlet' in 
temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 2983  sayılı Yasa ile 
ilgili kararında, 5. maddede yer alan  “Türk milletinin bağımsızlığı” ilkesinin siyasal ve 
ekonomik bağımsızlığı birlikte içerdiği, bu kavramların yalnız başına bir anlam taşımadıkları, 
birbirlerini tamamlayan kavramlar oldukları vurgulanmıştır.  

Anayasa' nın 16. maddesinde ise, Anayasa' nın 12. maddesinde herkese tanınan temel 
hak ve özgürlüklerin, yabancılar için, uluslararası hukuka uygun olarak yasayla 
sınırlandırılabileceği kurala bağlanmıştır. 
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Yabancıların temel hak ve özgürlüklerin kimilerinden yurttaşlar gibi 
yararlandırılmamasının, bu hakların kimi sınırlama ya da kısıtlamalara bağlı tutulmasının 
nedenlerini Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara mülk satışı ile ilgili 13.6.1985 günlü, Esas 
1984/14, Karar 1985/7 sayılı kararında da belirtildiği gibi, Devlet' i korumak, onun 
sürekliliğini sağlamak gibi düşüncelerde aramak gerekir. Devletin geleceği üzerinde doğrudan 
etkisi olan yaşamsal önemdeki konularda, yabancıların ağırlığını önleyici kuralların 
getirilmesi, bağımsızlığın korunması yönünden zorunludur. 

Dava konusu Yasa' nın, Ek 1. maddesinin son fıkrası ve Ek 4. maddede TEK'in 
teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin tüm hisse 
ve varlıklarının hiçbir sınır getirilmeden, yerli veya yabancı sermaye şirketlerine satılarak 
özelleştirilmesi öngörülmektedir. Yasa' nın bu yapısı, Doğru Yol Parti Grubu Adına Grup 
Başkanı Tansu Çiller tarafından gönderilen yazılı görüşte; "Ülkemizin enerji yatırımlarının 
bütçe imkanları ile tam olarak gerçekleştirilmesi mümkün görülmediğinden, bu alandaki 
yatırımların yerli yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilmesi amacı güdülmektedir. Bu 
esastan hareketle Yap-İşlet-Devret sisteminin uygulanmasında yabancı sermayenin teşvik 
edilmesi de ön planda tutulmaktadır." denilerek açıklanmıştır. 

Kalkınmayı hızlandırmak için dış borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan 
yararlanmak gerekebilir. Ancak, özelleştirme yoluyla giderek yabancıların nüfuzuna yol 
açılması, ülke bağımsızlığı yönünden kabul edilemez. Bu gerçek, özelleştirme politikası 
uygulayan gelişmiş kimi ülkeleri bile önlem alma zorunda bırakmıştır. Örneğin, yabancılara 
satılabilecek pay oranı Fransa'da % 20, Belçika'da % 20-25, İngiltere’de ise % 10 ile 
sınırlandırılmıştır. Türk Ulusu' nun çıkarlarının, ülke bağımsızlığının ve güvenliğinin 
gözetilmesi özelleştirmenin yabancılaştırmaya dönüşmemesi yönünden getirilecek kuralların 
önemi büyüktür. 

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi stratejik önemi olan alanlara yabancıların 
girmesinin ötesinde, egemen olması, güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik yönlerden çok 
sakıncalı olabilir. Bu tür kamu hizmetleri ülke güvenliği ile de yakından ilgilidir. Çünkü; TEK 
başta savunma sanayii olmak üzere tüm sanayi kollarına hizmet vermektedir. 

Halka ve çalışana satılsa bile yasada önlem getirilmedikçe payların hızla el 
değiştirmesi her zaman için  olanaklıdır.  Özelleştirilen ve ilk aşamada halka satılan 
kuruluşların sonradan yabancı sermaye gruplarının eline geçme olasılığı fazladır. 
Düzenlemelerde bu durumları önleyecek kuralların bulunması zorunludur.  

Anayasa' nın 47. maddesinde devletleştirme olanağının getirildiği, yabancıya satışın 
ülke çıkarlarına olumsuz etkisi görülürse devletleştirme yoluna gidilerek bu riskin ortadan 
kaldırılabileceği düşüncesi  ulusal ve uluslararası hukuk yönünden pek geçerli görülemez. 
Gerçekten, Devletleştirme Yasası' na göre özel teşebbüsleri Devletleştirme oldukça 
güçleşmiştir. Konunun uluslararası boyutuna  bakıldığında olayın çok daha güç olduğu 
görülür. Nitekim, Anayasa Mahkemesi  "yabancıya satılmış toprakların yasal yollardan yerine 
göre geri alınabilmesi olanağının varlığına güvenilmez. Yabancıların her an kendi 
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devletlerinin himayesinde olduğu dikkate alındığında böyle bir yola başvurmanın 
devletlerarası çetin sorunları davet etmesi kaçınılmazdır” yargısına vararak bu hususu açıkça 
vurgulamıştır. Kaldı ki önceden önleme olanağı varken, sonuçta bu denli sorunlarla yüklü bir 
yola girmek, mantıkla da bağdaşmaz.  

Bu nedenlerle, Yasa' da yabancılara satışla ilgili kimi sınırlamalar getirilmesi ülkenin 
bağımsızlığı ve ulusun güvenliği ile doğrudan ilgilidir. Böyle bir düzenlemenin bulunmaması, 
anılan ilkeleri zedeleyici sonuçlar doğmasına neden olabilir. Kamusal varlıkların, satış  ya da 
işletme hakkının devri yoluyla yerli-yabancı ayırımı gözetilerek özelleştirilmesi geleneksel 
yapısı ve niteliğiyle Anayasa' da öngörülen devlet düzenine  uygun düşer. Yasa' nın ek 1. 
maddesinin son fıkrası ile ek 4. maddesi bu  sonuçları sağlayıcı nitelikte değildir. TEK'in 
özelleştirilmesi ancak yabancı egemenliğine yol açmayacak kimi sınırlamalarla birlikte 
karşılıklılık ilkesine uyularak gerçekleştirilebilir. 

Ek 1. Maddenin son fıkrasına göre TEK' in mevcut veya yeniden yapılanma sonucu 
oluşacak teşebbüsleri ile kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimlerinin arazi, arsa, bina, makina gibi tüm varlığı satılabilecektir. Türkiye'de kamu 
işletmelerinin bir çoğunun taşınmaz mal varlıkları çok değerlidir. Bu nedenle, çoğu kuruluş, 
yerli ve yabancı özel sektöre çekici gelmektedir. Böylece, Anayasa Mahkemesi' nin 
karşılıklılık ilkesini öngörmediği için Anayasa' ya aykırı bulduğu yabancılara taşınmaz mal 
satışı yolu, dolaylı biçimde yeniden açılmış olacaktır ki, bu da Anayasa Mahkemesi 
kararlarını etkisiz kılma anlamına gelir. Karşılıklılık ilkesi gözetilmeden TEK'in satış 
yöntemiyle özelleştirilmesi Anayasa' ya aykırı olur. 

Diğer yönden, bu yöntem stratejik konumda olan bölge ve yerlerde yabancıların 
taşınmaz mal edinmelerine olanak sağlayacaktır. Türkiye'de yabancının taşınmaz mal (arazi, 
arsa, bina) edinmesi yalnızca bir mülkiyet sorunu olarak görülemez. Çünkü, toprak devletin 
vazgeçilmez temel öğesi, egemenliğin ve bağımsızlığın simgesidir. Bu nedenle, Türkiye 
Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana, kapitülasyonların Osmanlı Devleti'ne verdiği zararları da 
gözeterek yabancıların taşınmaz mal, özellikle arazi edinmelerine çok duyarlı yaklaşmıştır. 
Yabancıların ülkede mülk edinmelerini olanaklar ölçüsünde sınırlayan Lozan Barış 
Antlaşmasıyla başlayan hukuk siyaseti, günümüze dek sürmüştür. Kimi yasalarda yer alan 
sınırlayıcı kurallar yanında Köy Yasası' yla yabancıların köyde taşınmaz edinmeleri 
yasaklanmış, bunu Tapu Yasasındaki sınırlama izlemiştir. Yabancı tüzelkişilerin ülkede mülk 
edinemeyeceklerine ilişkin esasa kimi yasalarla getirilen ayrıklıkların çok önemli ulusal 
yararlarımızla ilgili olduğu açıktır. 

Ek 1. maddenin son fıkrasında ve ek 4. maddede hiçbir sınır getirilmeden teşekkül, 
kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin hisse ve varlıklarının 
satılarak TEK’in özelleştirilmesi öngörülmüştür. Bu satış sonucu sektörün bir kısmı veya 
tamamı yabancıların eline geçebilecektir. Ülkemizde sermaye birikimini  düzeyi düşünülürse, 
TEK’in özelleştirilmesinde yabancılaştırma olasılığının yüksekliği daha anlaşılır olacaktır. 
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Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinin 
yabancılar eline geçmesi, ülke savunması, güvenliği ve bağımsızlığı yönünden sakıncalıdır.   

Bu nedenlerle, dava konusu ek 1. maddenin son fıkrası ile ek 4. maddesinde herhangi 
bir sınır getirilmeden TEK'in, teşebbüs, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 
işletme birimlerinin yabancılara satılmasına olanak sağlanması Anayasa' nın Başlangıç’ ının 
yedinci paragrafındaki "Türk milli menfaatleri" nin  korunması ve 5. maddesindeki devletin, 
"Türk Milletinin Bağımsızlığı" nı ve "kişilerin ve toplumun refah huzur ve mutluluğu" nu 
sağlama ilkelerine aykırıdır, iptalleri gerekir. 

b- Anayasa' nın 167. ve 172. Maddeleri Yönünden İnceleme

Dava dilekçesinde 3974 sayılı Yasa' nın Anayasa' nın 167. maddesine aykırı olduğu 
ileri sürülmüştür. 

Anayasa' nın 167. maddesinde "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda 
fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, 
ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali 
yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir" 
denilmektedir. Buna göre, piyasalarda fiilen oluşacak tekelleşme ya da kartelleşme ile birlikte 
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmenin de önlenmesi görevi Devlet’ e 
verilmiştir. Madde gerekçesinde, tekel benzeri gruplaşmalarında  tekelleşme kapsamında 
görüldüğü; tekelleşmenin önlenmesinin tüketim sektörü yanında hizmet sektörü yönünden de 
gerekli olduğu belirtilmiştir.  Ayrıca tekelleşme ve kartelleşmenin zararlarından bireyleri ve 
toplumu korumak, Anayasa’ nın 5. maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri arasında 
öngörülen “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlama” görevleriyle de 
doğrudan ilgilidir. 

 Anayasa' nın 172. maddesinin 167. madde ile çok yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bu 
nedenle konuyu 172. madde yönünden de irdelemek gerekmektedir. Anayasa' nın 172. 
maddesinde Devlet' e ayrıca tüketicileri koruyucu önlemleri almak görevi de verilmiştir. 
Devletin, tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek görevi temelde tüketiciyi koruma amacı 
gütmektedir. 172.  madde ile Devlete verilen tüketicileri koruma görevi ancak, tekelleşme ve 
kartelleşmelerin önlenerek özgür rekabet koşullarının sağlanması ile güvenceye alınabilir. 
Piyasa ekonomisinin etkinliği, tam rekabet koşullarının varlığına bağlıdır. Tekelleşme ya da 
kartelleşmeye olanak veren ortamlarda piyasa ekonomisi etkinliğini yitirir. Bu nedenle 
özelleştirmeye ilişkin yasal düzenlemelerde, tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemeye, 
tüketicileri korumaya yönelik kuralların bulunması zorunludur.  

Özelleştirilecek kuruluş tekel konumunda ise, kamu tekelinin yerini özel tekelin 
alması kaçınılmazdır. Kamu tekeli durumunda, mal ya da hizmet üretimine Devlet' in 
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doğrudan karışması olanağı varken, özel tekel durumunda bu olanak söz konusu olmayacak, 
mal ve hizmet fiyatları kamu tekelinde olduğundan daha yüksekte belirleneceği gibi kalite de 
olumsuz etkilenecektir. 

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi temel kamu hizmeti üreten ve doğal tekel 
niteliği taşıyan ve stratejik yönden önemli olan TEK'in özelleştirilmesi, önlem alınmadığında; 
özel tekelleşme olanağı sağlanması, başka bir anlatımla kamu hizmetlerinin özel sektöre devri 
anlamına gelir. 

Bu nedenle Yasa' da elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerinin belirli sermaye 
gruplarının elinde toplanmayı tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleyecek önlemlerin alınması 
gerekir. Oysa, TEK' in hisse ve varlıklarının  satılarak özelleştirilmesi öngörülen ek 1. 
Maddenin son fıkrası ile bu fıkrada sözü edilen ve ek 4. maddeyle göndermede bulunulan 
3291 sayılı Yasa’ da tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyici hiç bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir. Bu durum, ek 1. maddenin son fıkrası ile ek 4. maddeyi Anayasa’ nın 167. ve 
172. Maddelerine aykırı kılmaktadır.

İhsan PEKEL, Mustafa BUMİN ve Lütfi F. TUNCEL bu bölümdeki görüşe 
katılmamışlardır. 

c- Anayasa' nın 168. Maddesi Yönünden İnceleme

Dava dilekçesinde  Yasa' nın Anayasa' nın 168 maddesine de aykırı olduğu ileri 
sürülmüştür. 

Anayasa’ nın 168. maddesinde "Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm  ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını 
belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama 
ve işletmesinin Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve 
tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel 
kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul  ve esasları ve 
müeyyideler kanunda gösterilir." denilmektedir. Maddeye göre, Anayasa' da  doğal servetlerin 
ve kaynakların Devlet' in hüküm ve  tasarrufu altında olduğu kabul edilerek bunların 
mülkiyetinin gerçek ya da tüzel kişilere devri yasaklandığı gibi, bunları arama ve işletme 
hakkına da sahip olan Devlet' in bu hakkını ancak belli bir süre için gerçek veya tüzelkişilere 
Yasa' nın açık oluru ile devredilebileceği öngörülmektedir. Anayasa' da doğal servetler ve 
kaynaklar için öngörülen bu hukuksal durum bunların sosyal, ekonomik ve stratejik 
önemlerinin doğal sonucudur. 

TEK'in, doğal servet ve kaynakları yerinde (mahallinde) kullanarak ya da onlardan 
yerinde yararlanarak elektrik üreten teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme 
birimlerinin özelleştirilmesinde Anayasa' nın 168. maddesinde öngörülen ilkelerin gözönünde 
bulundurulması zorunludur. 168. maddeye göre Devlet' in olan doğal servetler ve kaynakların 
işletme hakkı gerçek veya  tüzelkişilere ancak süreli olarak devredilebilir. TEK'in doğal servet 
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ve kaynaklardan yararlanan üretim birimlerinin varlıklarının özelleştirilmesinde bunların 
yararlandıkları doğal servet ve kaynakların mülkiyetinin gerçek ve tüzelkişilere devri 
olanaksızdır. 

TEK'in Yasa' da öngörüldüğü gibi satış yöntemiyle özelleştirilmesi durumunda, 
mülkiyete bağlı işletme hakkı da süresi olarak satın alanlara geçecektir. Buna karşılık; 
elektriğin üretilmesinde yararlanılan doğal servet ya da kaynağın işletme hakkının 
devredilmediği; yalnızca santralların mülkiyetinin devredildiği ileri sürülebilirse de; bu 
biçimde elektrik üreten TEK’ in teşekkül; kuruluş, müessese, işletme ve işletme birimleri ile 
bunların elektrik üretiminde kullandıkları ve yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynakların 
birbirinden ayrı düşünülmesi olanaksızdır. 

 TEK’in doğal zenginlik ve kaynaklardan yararlanarak elektrik üreten teşekkül ve 
birimlerinin özelleştirilmesinin, bunların yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynakların 
işletme hakkının belli süreyle devri biçiminde olması zorunludur. Bunların işletme hakkının 
süresiz devri biçiminde özelleştirilmeleri Anayasa’ nın 168.maddesine aykırı düşer.  

 Ek 1.maddenin üçüncü fıkrasıyla 3291 sayılı Yasa kurallarında, TEK’in satış, 
kiralama ve işletme hakkının devri gibi özelleştirme yöntemleriyle buna uygun ilkelere kamu 
varlığının değerini belirleme biçimlerine ve özelleştirme yöntemlerinde uygulanacak hiç bir 
kurala yer verilmemiştir. 

Bu nedenlerle, ek 1. maddenin son fıkrası ile ek 4.maddeye göre TEK’in doğal 
zenginlik ve kaynaklardan yararlanarak elektrik üreten teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, 
bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin satışında bunların yararlandıkları doğal 
zenginlik ve kaynakların da işletme hakkının süresiz devredilmesine olanak verildiğinden 
Anayasa’ nın 168.maddesine aykırıdır. İptallerine karar verilmesi gerekir. 

Ek 1. maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile ek 2. ve ek 3. maddelerin anlam ve 
kapsamlarının açıklandığı bölümdeki içerikleriyle Anayasa' ya aykırı bir yönleri 
bulunmadığından bunların iptaline ilişkin istemin reddi gerekir. Güven DİNÇER, Selçuk 
TÜZÜN, Haşim KILIÇ ve Yalçın ACARGÜN redde ilişkin bu düşünceye katılmamışlardır. 

2- Ek 5. Maddenin Anayasa' ya Aykırılığı Sorunu

Dava konusu Yasa ile 3291 sayılı Yasa' ya eklenen ek 5. maddede, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında faaliyet gösteren iktisadi devlet teşekküllerinin "bu 
Kanuna dayanarak veya diğer kanunların özel sektörün yeni enerji üretim, iletim ve dağıtım 
tesisleri kurma ve işletmelerini veya mevcutların işletme haklarını devir almalarını" öngören 
hükümlerine göre üçüncü kişilerle yapacakları sözleşmelerin "özel hukuk hükümlerine tabi 
olduğu" ve "imtiyaz teşkil etmeyeceği" belirtilmiştir. 
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Maddede özel hukuk hükümlerine tabi olacağı ve imtiyaz teşkil etmeyeceği öngörülen 
sözleşmeler 3291 sayılı özelleştirme Yasası, 3974 sayılı dava konusu Yasa ve 3096 sayılı 
TEK dışındaki özel hukuk hükümlerine bağlı sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve 
yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesine ilişkin 
Yasa hükümlerine göre düzenlenen sözleşmelerdir. Başka bir anlatımla, ek 5. madde 3974 
sayılı Yasa ile 3291 sayılı Yasa' ya eklendiğinden maddede sözü edilen sözleşmeler 3291 ve 
3096 sayılı Yasalar uyarınca düzenlenen sözleşmeleri kapsamaktadır. 

Ek 5. maddede, kapsamdaki sözleşmelerin bir yandan "özel hukuk hükümlerine tabi 
olduğu" belirtilirken öte yandan da bu sözleşmelerin "imtiyaz teşkil etmeyeceği" 
öngörülmektedir. Bu iki konunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekir. 

Dava dilekçesinde, ek 5. madde kapsamına giren sözleşmelerin idari sözleşmenin tüm 
koşullarını taşıdığı; yargı kararlarında idarenin özel bir kişi ile yaptığı sözleşme, bir kamu 
hizmeti yapılmasını veya böyle bir hizmetin yapılmasına katılınmasını öngörüyorsa, o 
sözleşmenin idari sözleşme olarak kabul edildiği, özelleştirmeye ilişkin sözleşmelerin bu 
nitelikte olduğu; ayrıca, ek 1/2., ek 2/2. ve ek 2/4. maddelerdeki düzenlemelerin yönetime 
özel hukuk yetkisini aşan yetkiler tanıdığı; bu nedenlerle söz konusu sözleşmelerin idari 
nitelikte olduğu; oysa, dava konusu yasa ile bu sözleşmelerin bağlı tutulması gereken idari 
yargı alanının dışına çıkarılmak istenildiği; öte yandan, bu sözleşmelerin aynı zamanda kamu 
hizmeti imtiyaz sözleşmeleri olduğu; Anayasa' ya göre imtiyaz sözleşmelerini incelemenin 
Danıştay’ın görevleri arasında bulunduğu; yapılan düzenleme ile bu sözleşmelerin Danıştay 
denetiminden kaçırıldığı; bu nedenlerle Yasa' nın, Anayasa' nın, 2., 5., 8., 11. ve 125. 
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüş ve iptali istenmiştir. 

Ek 5. maddede 3974, 3291 ve 3096 sayılı Yasalara göre yapılacak sözleşmelerin, özel 
hukuk hükümlerine bağlı olduğu ve bu sözleşmelerin, imtiyaz teşkil etmeyecekleri 
belertildiğinden Anayasa' ya aykırılık sorunu buna uygun biçimde iki başlık altında 
incelenecektir. 

a- Ek 5. maddenin (Maddede Sözleşmelerin “Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı”
Tutulması Nedeniyle) Anayasa' nın 2., 11., 37. ve 125. Maddeleri Yönünden İncelenmesi  

Anayasa' nın  2. maddesinde "hukuk devleti" olmak Cumhuriyet' in nitelikleri arasında 
sayılmış; 11. maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve öbür kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu vurgulanmış; 
bu kuralların doğal gereği olarak da 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmiştir. Anayasa' nın 125. 140. ve 155. maddelerinin 
birlikte incelenmesinden idari eylem ve işlemlerin yargısal denetiminin idari yargının görev 
alanına girdiği anlaşılmaktadır. Anayasa’ nın “Kanuni Hakim Güvencesi” başlığını taşıyan  
37. maddesinde ise "Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne
çıkarılamaz" denilmektedir.
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Tüm bu kurallara  uygun yapılmayan yasal düzenlemelerin Anayasa' ya aykırı 
düşeceği kuskusuzdur. Bu durum, dava konusu ek 5. maddenin anılan kurallar yönünden 
incelenmesini gerektirmektedir. 

Öğretide de kabul edildiği gibi bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için, 
sözleşmenin taraflarından birinin kamu idaresi, kurumu ya da kuruluşu olması; sözleşmenin 
kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili bulunması ve yönetime, özel hukuk yetkilerini aşan 
yetkiler tanınması koşullarının varlığı gereklidir. 

Kamu hizmeti kavramının belirsizliği konusunda görüş birliği vardır. Bununla birlikte 
kamu hizmeti çeşitli biçimlerde tanımlanmaya çalışılmıştır. En geniş tanıma göre kamu 
hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve 
denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını 
sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir.  

Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinmelerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gereği 
kamu hizmeti olarak görülmüştür. Düzenlilik ve süreklilik kamu hizmetinin önemli 
öğelerinden birini oluşturmuştur. Çünkü, bunun yokluğu toplum yaşamını altüst eder. Bir 
kamu hizmeti, ülke çapında, tüm halkın gereksinmesine yanıt verebileceği gibi; belli bir 
yörede belli bir topluluğun gereksinmesini de karşılayabilir. Başka bir anlatımla, hizmetin 
ülkesel, yöresel veya toplumun bir kesimi için söz konusu olması onun kamu hizmeti olma 
niteliğini etkilemez. “Kamu hizmeti kavramı” nın gerek öğretide gerekse uygulamalarda 
Devletçe ve öteki kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen hizmetler 
alanının dışına taşan ve yayılan bir kapsamı olduğu ve kapsamın da gittikçe genişlediği bir 
gerçektir. Çağdaş kamu hizmeti kavramına giren hizmetler yalnızca devlet  etkinlikleri  ile 
sınırlandırılamaz. 

Elektrik üretimi iletimi ve dağıtımı ile ilgili etkinlikler kamu hizmetidir. Çünkü bu 
etkinlikler, kamu yararına dönük, toplumun ortak gereksinmesinin karşılanmasına yönelik, 
düzenli ve sürekli etkinliklerdir. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 26.3.1974 günlü, Esas 
1973/32, Karar 1974/11 sayılı kararında, “...kişilerin su, elektrik, havagazı gibi ihtiyaçlarının 
karşılanması önemli kamu hizmetlerindendir” denilerek, elektrik hizmetlerinin kamu hizmeti 
olduğu açıkça vurgulanmıştır. 

Öğretide, kamu hizmetini belirlemenin tek geçerli ölçütünün, onu kuranların istenci 
(iradesi) olduğu ileri sürülmektedir. Daha açık anlatımıyla bir hizmetin kamu hizmeti 
niteliğine bürünmesinde yasakoyucunun istenci rol oynamaktadır. Kuskusuz, Anayasa 
kurallarına uygun olmak koşulu ile, kamusal gereksinimlerin gerekli kıldığı durumlarda 
yasama organı herhangi bir alanı yasal statü içine alarak kamu hizmeti kurabilir. Ancak, 
Anayasa Mahkemesi'nin anayasal denetim görevini yerine getirmesindeki değerlendirmeleri 
saklıdır. Çünkü etkinliği irdeleyip nitelendirmeden Anayasa kurallarına uygunluğunu ya da 
aykırılığını saptamanın olanağı yoktur. 
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Bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı saptanırken, niteliğine bakmak gerekir. 
Nitelik yönünden kamu hizmeti olan bir hizmetin özel kesimce yürütülmesi, onun niteliğine 
etkili görülemez. Nitekim, Anayasa’ nın 47. maddesinde, “kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüsler… devletleştirilebilir” denilirken özel teşebbüslerce yürütülen kamu hizmetinin 
varlığı kabul edilmiştir. 

Ek 5. madde kapsamına giren 3291, 3974 ve 3096 sayılı Yasalara göre düzenlenecek 
sözleşmeler için sözleşmenin taraflarından biri olan yönetime özel hukuk yetkilerini aşan 
yetkiler  verildiği görülmektedir. Gerçekten, 3974 sayılı Yasa ile TEK' in ve birimlerinin 
yalnızca mal varlığının satılmasının düzenlemesine karşı 3096 sayılı Yasa, özel hukuk 
hükümlerine bağlı sermaye şirketi statüsüne sahip kimi yerli ve yabancı şirketlerin elektrik 
üretim, iletim ve dağıtımı ile  görevlendirilmesini düzenlemektedir. Bu Yasa "yap-işlet-
devret" ya da "devral-işlet-devret" modelini içeren, belli süre ile tesislerin işletme hakkının 
devrini öngören yasadır.  Bu tür yasalarda yönetimi üstün kılan hükümler  bulunması 
kaçınılmazdır. 

 Dava konusu 3974 sayılı Yasa' da, yönetime üstünlük tanıyan kurallara yer 
verilmiştir. Gerçekten, ek 1. maddenin ikinci fıkrasında, "bu şekilde özelleştirilmesine karar 
verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri 
tamamen özelleştirilinceye kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgileri devam eder"; ek 2. maddenin ikinci fıkrasında, 
"sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, 
organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri 
almaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir"; ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrasında da, “Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının Elektrik Enerjisi Fonunda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı 
paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10 unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir. 

Bu nedenlerle ek 5. madde kapsamında bulunan ve “özel hukuk hükümlerine” bağlı 
olduğu belirtilen sözleşmelerin "idari sözleşmeler" olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla, bu tür 
sözleşmelerin yargısal denetimi Anayasa uyarınca idari yargının görev alanına girmektedir. 
Ek 5. maddede ise, bu sözleşmeler idari yargının görev alanından çıkarılmakta, böylece ek 5. 
madde Anayasa' ya aykırı düşmektedir. Çünkü, niteliği gereği idari olan sözleşmelerin yasa 
kuralıyla özel hukuk hükümlerine bağlı tutulması olanaksızdır.  

Anayasa’ nın “yargı yolu” başlığı altındaki 125.maddesinin birinci fıkrasındaki 
“idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” biçimindeki kural, 
kuşkusuz, yönetimin “her türlü”, başka bir anlatımla kamu hukuku ya da özel hukuk alanına 
giren eylem ve işlemlerini kapsamaktadır. Bunlardan, kamu hukuku alanındaki eylem ve 
işlemler için idari yargının, özel hukuk alanındakiler için de adli yargının görevli olduğunda 
duraksanamaz. Yasama organı, Anayasal bir gerek olarak idare hukuku alanına giren bir idari 
eylem ya da işleme karşı adli yargı yolunu seçme hakkına sahip değildir. Tersi durum 
Anayasa’ nın “Kanuni hakim güvencesi” başlığı altındaki 37.maddesinin birinci fıkrasında 
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“hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz” 
biçimindeki buyurucu kurala aykırılık oluşturur. Bunun içindir ki, Anayasa’ nın 
155.maddesinin ikinci fıkrasında, idari uyuşmazlıkları çözümleme Danıştay’ın görevleri
arasına alınmıştır.

Bu nedenlerle ek 5. madde özelleştirme ile ilgili idari  nitelikteki sözleşmeleri özel 
hukuk hükümlerine bağlı tutarak idari yargı denetimi dışına çıkaran içeriğiyle Anayasa’ nın 
2., 11., 37., ve 125. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir. 

b- Ek 5. Maddenin (Maddede Sözleşmelerin, İmtiyaz Oluşturmayacağının
Belirtilmesi Nedeniyle) Anayasa' nın 155. Maddesi Yönünden İncelenmesi 

Anayasa' nın 155. maddesinin ikinci fıkrasında, imtiyaz sözleşmelerini incelemek 
Danıştay'ın görevleri arasında sayılmıştır. Bu kuralla, bir yandan Danıştay'ın görevleri 
belirlenirken, öte yandan da imtiyaz sözleşmelerinin Danıştay'ın öndenetimine bağlı olduğu 
öngörülmektedir. Dava dilekçesinde bu kural üzerinde durularak ek 5. maddenin Anayasa' nın 
2., 5., 8., 11. ve 125. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüş, 155. madde yününden aykırılık 
savında bulunulmamıştır. 

Anayasa' nın 2., 11. ve 125. maddelerine ilişkin inceleme bölümünde yer verilen 
açıklamalar, ek 5. maddenin sözleşmeleri "imtiyaz sözleşmesi" olmaktan çıkaran içeriği 
yönünden de geçerlidir. 2949 sayılı Yasa' nın 29. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi 
başka gerekçe ile de Anayasa' ya aykırılık kararı verebileceğinden, dava konusu ek 5. madde 
anılan içeriği nedeniyle Anayasa nın 155. maddesi yönünden incelenmiştir. 

İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden biri 
olarak kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin sermaye, kâr, hasar ve zararı özel hukuk kişisine 
ilişkin olarak idarenin gözetim ve denetimi altında genellikle çok uzun süreli bir “idari 
sözleşme” uyarınca özel hukuk kişilerince yürütülmesine İMTİYAZ denir. Gereksinimler 
karşısında yönetimim işinin çokluğu ya da kaynak bulmadaki güçlükler, kimi zaman bu 
yöntemin uygulanmasını zorunlu kılmakta ve kamu hizmetinin özel girişime gördürülmesine 
olanak sağlamaktadır. Konusu, kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir özel 
kişiye devretmek olan sözleşmeler "kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri" olarak 
tanımlanmaktadır. 

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, gerek konusunun bir kamu hizmetinin kurulması 
ve/veya işletilmesi olması, gerekse hizmetin yürütülmesini sağlamak için hizmeti yapanlara 
kamu gücüne dayanan kimi yetkiler tanıması, gerekse idarenin, hizmetin düzenli ve istikrarlı 
bir biçimde yürütülmesini sağlamak için  denetim ve gözetim yetkisine sahip olması 
yönünden idari sözleşmelerin tüm niteliklerini taşırlar. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarına göre de, "bir amme hizmetinin tanzim 
ve işletilmesini temin", "amme hizmetinin görülmesinin......devri", "amme hizmetlerinden 
birini ifa", "kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak" hukuksal sonucunu doğuran uzun 
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süreli sözleşmeler, yalnız bu nedenle "idari sözleşme" olduğu gibi, aynı zamanda bir "kamu 
hizmeti imtiyaz sözleşmesi"dir. 

Bu açıklamalar karşısında 3096 sayılı Yasa ile düzenlenen yap-işlet-devret yönteminin 
kamu hizmeti imtiyazından, bu Yasa' ya göre yapılan görevlendirme ve işletme hakkının devri 
sözleşmelerinin  de kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden başka bir şey olmadığı görülür. 
Gerçekten, Yasa ile getirilen yöntem, ayrıcalığın (imtiyazın) tüm öğelerini içermektedir. 
Sermaye, riski de kendisinin olmak üzere özel hukuk kişisi tarafından konulacak ve idare ile 
aralarında en çok 99 yıl süreli bir idari sözleşme yapılacaktır. 

Yönetimin (idarenin) hizmet konusunda gözetim, denetim, yaptırım uygulama ve 
yararlanacaklardan alınacak bedeli belirleme yetkileri vardır. Yasa' ya göre süre sonunda tüm 
tesisler ve mallar borçtan arınmış olarak idareye geçecektir. Bu arada 3096 sayılı Yasa' daki 
"görevlendirme" sözcüğünün, yapılan sözleşmeleri imtiyaz sözleşmesi kapsamı dışına çıkarıp 
Danıştay öndenetiminden geçmemesini sağlamak için kullanıldığını vurgulamakta yarar 
bulunmaktadır. 

Ek 5. madde, elektrik hizmetlerinde yap-işlet-devret modelinin uygulanması için 
yapılan sözleşmelerin Danıştay'ın öndenetiminden geçirilmemesini sağlamak amacıyla 
düzenlendiği anlaşılmaktadır. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, imtiyaz sözleşmeleri 
konusunda çok duyarlı davranılmış; 1924 (mad. 51), 1961 (mad.140) ve 1982 (mad.155) 
Anayasaları ile bu yetki Danıştay'a verilmiştir. Aslında bu sözleşmelerle kamu hizmetinin 
görülmesini uzun süre özel kesime bırakıldığı ve bu nedenle sonradan giderilmesi güç 
sonuçlar doğurabilecek nitelikte oldukları için, Danıştay öndenetimine bağlı tutulmalarında 
kamu yararı da bulunmaktadır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanı  Tansu Çiller tarafından gönderilen 
12.5.1994 günlü yazılı düşüncede de Anayasa’ nın 155. maddesinde imtiyaz sözleşmelerinin 
denetiminin Danıştay’a verilmekle birlikte, Anayasa’ da imtiyaz sözleşmelerinin 
tanımlanmadığı; bu nedenle, "imtiyaz sözleşmelerinin ne olduğunun tayini (nin) Anayasa' ya 
bakılarak değil, bunu düzenleyen yasa hükümlerine bakılarak yapıl(ması) gerek(tiği)" ileri 
sürülmüştür. Bu sav, aynı zamanda "imtiyaz sözleşmesi Anayasa' da tanımlanmadığı için 
hangi sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi kapsamına gireceğine ya da bu kapsamdan 
sayılmayacağına yasakoyucu karar verir; onun seçimi yargı denetimine bağlı tutulamaz" 
görüşünü içermektedir. 

Oysa Anayasa yargısı alanında bir hizmetin "kamu' hizmeti" bir sözleşmenin de 
''imtiyaz sözleşmesi" olup olmadığı yasaya değil, niteliğine bakılarak saptanabilir. 

Eğer bir kamu hizmeti uzun süreli olarak özel girişime gördürülecekse, düzenlenen 
sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir. Yasal düzenlemeler bu niteliği değiştirici etki 
yapamaz. Tersi durum, Anayasa' nın yargıya ve öndenetime ilişkin kurallarıyla bağdaşmaz. 
Öte yandan; hukuk devleti ilkesi, yürütmenin ve yasamanın tüm işlemlerinin yargısal 
denetime bağlı tutulmasını gerektirir ki idari yargı ve Anayasa yargısı bunun için 
öngörülmüştür. Kuşkusuz, düzenleme yetkisi yasama organınındır. Ancak, bu yetkinin 
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kullanılması anayasal ilke ve kurallarla sınırlıdır. Anayasa' ya uygunluk denetiminde yetkinin 
anayasal sınırlar içinde kullanılıp kullanılmadığı belirlenirken, kimi saptamalar yapmak, kimi 
yargılara varmak gerekir. Anayasal denetime; Anayasa' da olmayan sınırlar getirilirse denetim 
amacından uzaklaşır ve anlamsız kalır. 

Bu nedenlerle, sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olmadığını belirterek Danıştay 
öndenetimi dışına çıkaran içeriği nedeniyle ek 5.madde Anayasa’ nın 155. maddesine 
aykırıdır, iptali gerekir.  

3- Yasa’ nın 2. ve 3. Maddelerinin Anayasa' ya Aykırılığı Sorunu

2. Madde Yasa' nın yürürlüğe giriş gününe, 3. madde ise yürütülmesine ilişkin olup
Anayasa' ya aykırı yönleri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu maddelere ilişkin iptal isteminin 
reddi gerekir.  

VI- SONUÇ

22.2.1994 günlü, 3974 sayılı Yasa' nın: 

A- 1. maddesiyle 28.5.1986 günlü, 3291 sayılı Yasa' ya eklenen;

a) Ek 1. maddenin üçüncü fıkrası ile Ek 4. ve Ek 5. maddelerinin Anayasa' ya aykırı
olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

b) Ek 1. maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile Ek 2. ve Ek 3. maddelerin Anayasa' ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Güven DiNÇER, Selçuk TÜZÜN, Haşim 
KILIÇ ile Yalçın ACARGÜN'ün karşıoyları ve OYÇOKLUGUYLA; 

B- Diğer maddelerinin Anayasa' ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE, 

9.12.1994 gününde karar verildi.  
Başkan Başkanvekili  üye 
Yekta Güngör Özden  Güven DİNÇER İhsan PEKEL 

üye  üye  üye 
Selçuk TÜZÜN Ahmet N. SEZER Haşim KILIÇ 

üye  üye  üye 
Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Sacit ADALI 

üye üye  
Ali HÜNER Lütfi F. TUNCEL 
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EK 3: ANAYASA MAHKEMESİNİN 3996 SAYILI KANUNUN  
5 İNCİ MADDESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KARARI  

Esas Sayısı : 1994/71  
Karar Sayısı : 1995/23  
Karar Günü : 28/6/1995 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 20/3/1996 Sayısı: 22586 

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Mümtaz Soysal, 
Nami Çağan ve seksensekiz milletvekili.  

İPTAL DAVASININ KONUSU : 8.6.1994 günlü, 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-işlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"un 5. 
maddesinin Anayasa' nın 2., 5., 8., 9.,11., 125., 129. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla 
iptaline;  bu maddelerin iptali Yasa' da  öngörülen işlemlerin yapılmasını olanaksız 
kılacağından, Yasa' nın tümüyle iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi 
istemidir.  

I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN
GEREKÇESİ

İptal ve yürürlüğünün durdurulması istemlerini içeren 2.8.1994 günlü dava 
dilekçesinde aynen şöyle denilmektedir: 

"8.6.1994 tarihinde TBMM'de kabul edilen 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-işlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 13 Haziran 1994 gün 
ve 21959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. 

Bu yasa ile, "kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa 
edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap - 
işlet - devret modeli çerçevesinde yaptırılması" amaçlanmış (Madde-1) ve yasanın 2. 
maddesinde sayılan yatırım ve hizmetlerin "(...) sermaye şirketleri(ne) veya yabancı 
şirketler(e) yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konuları" düzenlenmiştir. 

Kaynakları sınırlı ülkelerin, kimi tesislerini bu yolla yaptırması, kuşkusuz akılcı bir 
yöntemdir. Ancak, bu işlem sırasında uygulanan yöntemin de hukuka ve Anayasa' ya uygun 
olması zorunludur. Bu açıdan bakıldığında 3996 sayılı Yasa, aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı 
gibi, Anayasa' ya aykırı maddeler içermektedir.  

125., 155. ve 11. Madde Yönünden Anayasa' ya Aykırılık  

Anayasa' nın 125. maddesinin ilk fıkrası şöyledir : 
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"İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." 

Böylece, idarenin hangi amaç ya da yolla yapılmış olursa olsun, hiçbir işleminin yargı 
denetimi dışında bırakılamayacağı, anayasal güvence altına alınmıştır. 

Buna karşın, iptali istenen yasanın 5. maddesinde:  

"Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı 
şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapıl" acağı ve "Bu 
sözleşme(nin) özel hukuk   hükümlerine tabi" olacağı belirtilmiştir.  

Bilindiği gibi, daha önce yine iptali istenerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurulan 
3974 sayılı Yasa da benzer bir hüküm içermiş, bu iptal isteminin temel gerekçesini 
oluşturmuş ve Yüce Mahkeme 11.4.1994 gün ve 1994/43 esas ve 1994/42-1 karar sayılı 
kararıyla, 3974 sayılı yasa hakkında "yürürlüğün durdurulması" kararı almıştır. 

Anayasa' nın 125. maddesinin amir hükmü gereğince, idarenin hiçbir eylem  ve işlemi 
yargı denetimi dışında bırakılamaz. İdari   işlemlerin denetimini ise, idari yargı mahkemeleri 
ve Danıştay  yapar.  

İdari yargının  görev alanı, yasa ve içtihatlarla belirlenmiştir. Nasıl özel hukuk 
alanına giren bir dava idari yargı  yerlerinde  görülemezse, idari yargının görev 
alanına giren bir dava da, özel hukuk mahkemelerinde görülemez. Özel hukuk yönetsel 

hukuk  ayrımının kaynağı ve gerekliliği konusunda çok şey söylemeye  gerek 
yoktur.  

Ancak, iptali istenen Yasa' nın 5. maddesi ile getirilen düzenlemenin hukuka 
aykırılığının açıklanabilmesi için, bazı temel  bilgilerin aktarılması zorunlu olmuştur. 

"Yargısal içtihatlarımızla doktrinimizde benimsenen başlıca ölçü  şudur: 

İdarenin özel bir kişi ile yaptığı sözleşme, eğer sözleşmecinin bir kamu hizmeti 
yapmasını veya böyle bir hizmetin yapılışına katılmasını öngörüyorsa, ilgili sözleşme idari 
niteliktedir." (Prof. Dr.T. Bekir BALTA, İDARE HUKUKUNA GİRİŞ. s 188. TODAİE 
Yayınları, 1970, Ankara)  

İçtihada göre idari sözleşmenin koşulları şunlardır: 

"1- Sözleşmenin taraflarından birisinin idare olması,  
2- Sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olması,
 3- Yönetime, özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler tanınması" (Prof. Dr. A. Şeref
GÖZÜBÜYÜK, TÜRKİYE' NİN YÖNETİM YAPISI, s. 52 S Yayınları 1978,
Ankara)
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Bu açıklamalar ışığında: 

1- İptali istenen Yasa uyarınca yapılacak sözleşmelerin taraflarından birisi idare' dir
(Madde 3/d, 4, 5, 8, 9, 10, 11).

2- İptali istenen Yasa nın 1. maddesinde genel olarak,  2. maddesinde ayrıntılarıyla
yaptırılması amaçlanan yatırım ve hizmetler, kamu yatırımı ve kamu hizmetleridir.

Bu Yasa uyarınca yapılacak sözleşmelerde, işi alana (yönetene) yaptığı hizmet 
karşılığı alacağı ücreti toplaması (Madde 3/a, 8), dolayısıyla tahsil edemediği alacakları için 
özel hukuk yetkilerini aşan bazı yetkiler, ayrıca devlet tarafından bazı güvenceler verilmesi 
gibi (Madde 11), yetki ve ayrıcalıklar tanınmaktadır ki, bu da, bu Yasa uyarınca yapılacak 
sözleşmelerin birer idari sözleşme olacağını göstermektedir. 

Bu temel açıklamalardan sonra, 3996 sayılı  Yasa' nın 5. maddesi incelendiğinde iki 
açıdan Anayasa' ya aykırılık ortaya çıkmaktadır.  

a) İmtiyaz sözleşmesi olup olmama:

Bunlardan ilki, maddenin ilk cümlesinde bir ölçüde güvenceye alınmaya çalışılmış 
olan ya da o izlenim verilmeye çalışılan “imtiyaz” olup olmama konusudur. 

Taraflarından birinin idare olduğu, özel hukuk kişisine, diğer özel hukuk kişilerine 
tanınan yetkilerin çok üstünde, yönetimin yetkilerine yakın yetkilerin tanındığı sözleşmelerin,  
idari sözleşme sayılacağı, yukarıda açıklanmıştı. 

“İdari mukavelelerin en tam ve mükemmel tipi (olan), imtiyaz mukaveleleri” (Prof. 
Dr. Sıddık Sami ONAR, İDARE HUKUKUNUN UMUMİ ESASLARI, s. 395, Marifet 
Basımevi, 1952, İstanbul) şöyle tanımlanabilir: 

“İmtiyaz mukavelesi, … bir amme hizmetinin her türlü masraf ve hasarı kendisine ait 
olmak üzere, idare tarafından konulacak şartlar, temin edilecek salahiyetler ve taahhüt olunan 
mali menfaatler mukabilinde hususi bir şahıs tarafından ifasını tazammun eden mukaveledir.” 

Bunlar, gerek diğer akidin yani hususi şahsın vecibelerinin mevzuu bir amme 
hizmetinin kurulması ve işletilmesi olması ve gerek bu şahsa, hizmetin götürülmesini temin 
için fertlere karşı amme kudretine dayanan bir takım salahiyetlerin tanınması ve gerekse 
idarenin hizmetin muntazam ve müstekar bir tarzda ifasını sağlamak için diğer akide karşı 
medeni hukuk mukavelelerinin verdiği normal salahiyetlere malik olması bakımından idari 
mukavelelerin tekmil karakterini haizdir.” (Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR, İDARE 
HUKUKUNUN UMUMİ ESASLARI, s. 395 Marifet Basımevi, 1952 İstanbul.) 

“… yardımlı veya yardımsız, menafi garantisinden ari  olarak bir amme 
hizmetinin masrafı kendisi tarafından yapılmak ve kendisine hizmetten müstefid olanlardan 
muayyen bir tarife dairesinde bir ücret istifası hak ve mezuniyeti verilmek suretiyle bir ferde 
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veya bir şirkete uzun bir devre için gördürülmesi ve onun bu hizmetle mükellef tutulması 
esasına müstenid bulunan mukavelelere  amme hizmeti imtiyaz mukaveleleri denir.” 
(A.g.e.s. 1145.)  

Anayasa' nın 155. maddesi 2. fıkrası gereğince de, imtiyaz  şartlaşma ve
sözleşmelerini inceleme yetki ve görevi Danıştay'ındır. 

Görünürde yasa koyucu, yasanın 5. maddesine; kamu çıkarlarını korumak amacıyla 
“imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır” hükmünü koymuştur ama bu yapılan 
sözleşmenin imtiyaz sözleşme olmasını engellemeyeceği gibi, idari sözleşme olmasını da 
engellemez. 

Bir sözleşme ya da şartlaşmanın gerek idari yargı alanına girip girmediğinin, gerek 
"imtiyaz" niteliği taşıyıp taşımadığının denetimi de, yine yargı organları tarafından yapılabilir. 

Sonuç olarak, yaptırımı olmayan ve yargı denetimi dışında bırakılmaya çalışılan idari 
sözleşmeler için, yasa ile getirilen "imtiyaz teşkil etmeyecek biçimde bir sözleşme yapılır" 
ibaresi, sözleşmenin, imtiyaz sözleşmesi sayılmaması için yeterli değildir. 

Hatta, bir sözleşmede, açıkça; "bu sözleşme bir imtiyaz sözleşmesi değildir" 
hükmünün yer alması bile, bu o sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi olmaması için yeterli 
değildir. Yapılan sözleşmenin ne tür bir sözleşme olduğuna şekil ve içeriği ile bir bütün 
olarak, kimi kez maddelerinde aksini içeren hükümlere rağmen, karar verilir. 

Kaldı ki, iptali istenen Yasa' nın başka maddelerindeki bazı   ifadeler, yapılacak 
sözleşmenin bir "imtiyaz sözleşmesi" olacağına karine oluşturmaktadır.  

Örneğin, imtiyaz sözleşmelerinin unsurlarından biri olan "uzun bir devre için 
gördürülme" (Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamaz. Md. 7),  

" Her türlü masraf ve hasarı kendisine ait olmak üzere" gördürülme (Madde 9 ), 

"Salahiyetler temin ve mali menfaatler taahhüt etme"  (Madde 3. ...yatırım bedelinin 
(...) şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya   hizmetten 
yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesi",  Madde 4, "... mal ve hizmetlerin 
ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler", Madde 8 "…üretilecek mal ve/veya 
hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler" Madde 11 ile getirilen güvenceler),  

"Konunun bir amme hizmetinin kurulması ve işletilmesi" olması (Madde 1, 2, 
3/a, 4, 6, 7,. 9) unsurlarının hepsi, bu yasada vardır.  

Bu nedenle, 3996 sayılı Yasa' nın 5. maddesindeki "imtiyaz teşkil etmeyecek 
biçimde bir sözleşme yapılır" hükmünün, yapılacak sözleşmenin içeriğini belirlemek 
açısından bir anlamı yoktur. Ancak, bir niyeti göstermektedir ki, o da maddenin son 
cümlesinde açığa çıkmakta ve ikinci aykırılığı oluşturmaktadır.  
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b) Özel hukuk - İdari hukuk sorunu:

3996 sayılı Yasa' nın 5. maddesinin son cümlesi şöyledir: 

"Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir." 

Bu hükmün Anayasa' ya aykırılığı son derece açıktır ve aslında, hiçbir geçerliliği 
yoktur. Çünkü, "çıkacak uyuşmazlığın idari yargı düzeninden başka bir yargı düzenine ait 
olacağının belirtilmesi sözleşmenin niteliğini kestirmede önem taşımaz." (Prof. Dr. T. Bekir 
BALTA, İDARE HUKUKUNA GİRİŞ. s. 190. TODAİE Yayınları, 1970, Ankara) Yalnızca 
bir niyeti yansıtmaktadır. 

Anayasa' nın 9. maddesine göre de, "yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır." 

Yasa ile de olsa bir sözleşmenin, hangi yargı alanına gireceği belirlenemez. Bu, 
bağımsız yargı tarafından kararlaştırılabilir.  

Bir sözleşmenin özel hukuk hükümlerine tabi olması ile idari yargıya tabi olması 
arasındaki temel ayrım; ilkinde yalnızca sözleşmenin tarafları; ikincisinde ise, konuyla ilgili 
başta meslek kuruluşları ve üçüncü kişiler olmak üzere birçok kişi ya da kurum tarafından 
dava açılabilmesidir. 

Yapılacak sözleşmelerde, kamu yararı önde tutulmuş ve sermaye şirketi ya da yabancı 
şirkete, mevcut hukuk düzenine aykırı kimi ayrıcalıklar verilmemiş ise, yargı denetiminden 
kaçmayı gerektirecek bir husus yoktur. Buna karşın, gerek daha önce 3974 sayılı Yasa' da, 
gerek iptali istenen 3996 sayılı Yasa' da ısrarla, idari sözleşmelerin idari yargı denetimi 
dışında bırakılmaya çalışılması, akla bazı sorular getirmektedir.  

Yasanın 5. maddesinin son cümlesindeki "sözleşmenin özel hukuka tabi" olacağı 
hükmü bu açıdan önem taşımaktadır. İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açık 
olduğuna ve bu yargı denetimini de idari yargı yerleri yapacağına göre, yukarıdaki hüküm, 
idarenin yapacağı sözleşmeleri, idari yargı denetimi dışında bırakmayı amaçlamaktadır ki,  bu 
Anayasa' ya kesin biçimde aykırılık oluşturmaktadır. 

Çünkü, idare ile sermaye şirketi ya da yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, 
yasa uyarınca özel hukuk hükümlerine tabi olursa; hem bir imtiyaz sözleşmesi olsa bile 
Danıştay tarafından denetlenemeyecek, hem de sözleşmeye karşı dava  açmak isteyecek ilgili 
kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin tarafı olmadıkları için dava açamayacaklardır.  

Sonuç olarak, iptali istenen yasa ile bir, idari sözleşmenin konusu olan ve bu nedenle 
de idari yargının yetki  alanına  giren  hizmetlerin yaptırılması söz konusuyken, bunun 
gerçekleştirilmesi için yapılacak sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olmayacağının önceden 
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belirlenmesi, ayrıca öyle olsa bile uyuşmazlıkların özel hukuka tabi olacağının önceden 
belirtilmesi, 125 ve 155. maddeler açısından açıkça Anayasa' ya aykırılık oluşturmaktadır. 

Bilindiği gibi Anayasa' nın 11. maddesinin 2. paragrafında açıkça, yasaların Anayasa' 
ya aykırı olamayacağı belirtilmiştir. İptali istenen yasa; Anayasa' nın yukarıda anlatılan 
maddelerindeki hükümlerin uygulanmasını olanaksız hale getirdiği için, Anayasa' ya aykırıdır 
ve bu da bir iptal nedenidir. 

Buna  ek olarak, yapılan düzenleme; 

Yürütme organının veya ona üye bakanların Anayasa' nın 8. maddesindeki; "Yürütme 
yetkisi ve görevinin, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" 
hükmüne; idare temsilcilerinin yani memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa' nın 129. 
maddesindeki "Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa(ya) sadık kalarak faaliyette 
bulunmakla yükümlüdürler" hükmüne aykırı işlemler yapmasına yol açmakta; bu ayrıca, 
Anayasa' nın 2. ve 5. maddesindeki "hukuk devleti" ilkesi ile de çelişmektedir. 

Yürürlüğün Durdurulması İstemi: 

Anayasa Mahkemesi 'nin ilk kez 509 sayılı KHK, daha sonra da 3974 ve 3990 sayılı 
yasaların iptali için açılan davalarda verdiği yürürlüğün durdurulması ve 3987 sayılı yasa için 
açılan iptal davasında ise, "yürürlüğün durdurulması isteminin reddi", kararlarında belirtildiği 
gibi, "yürürlüğün durdurulması kararı" alabileceği yönünde bir içtihat oluşmuştur. 

Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi, 3974 sayılı Yasa' nın iptali için açılan davada 
11.4.1994 gün ve 1994/42-1 karar sayılı kararı ile "yürürlüğün durdurulması" kararı almıştır. 

 "Yürürlüğün durdurulması kararı alınan yasa ile şu anda  iptali istenen yasanın 
Anayasa' ya aykırılık gerekçeleri aynıdır. Her ikisinde de, idari sözleşmeler, Anayasa' nın 
öngördüğü  yargı denetiminin dışında bırakılmak istenmektedir."  

Yürürlüğün durdurulması kararı verilen 3974 sayılı Yasa için açılan iptal davasının 
yürürlüğün durdurulması isteminin gerekçesinde: 

"Anayasa' nın 153/5. ve 153/1. madde hükümleri; ne yazık ki, idare tarafından Yüce 
Mahkeme' nin iptal kararı Resmi Gazete' de yayımlanana kadar, Anayasa' ya aykırı 
uygulamaların devamı için bir mazeret olarak kullanılmakta ve bu durum, Anayasa' ya aykırı 
uygulamalar için, Anayasal  gerekçe oluşturmaktadır." denilerek, Yüce Mahkeme' nin iptal 
kararı Resmi Gazete' de yayımlanana kadar, o yasa gereği idareye tanınan yetkiler kullanıldığı 
takdirde, iptal kararı verilse bile, kimi tesislerin özel kişilere geçebileceği belirtilmiş ve daha 
önce "devlet arazilerinin yabancılara satışı, milletvekillerine süper emeklilik hakkı verilmesi 
vb gibi konularda" Anayasa' ya aykırı uygulamaların, Anayasa' nın 153. maddesi gereği 
yasallaştırılabilmesinin mümkün olduğu ve bunun "kamu adına telafisi mümkün olmayan 
zararlara yol açacağı" ileri sürülmüştü. 
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Anayasa Mahkemesi de, bu savı kabul ederek 3974 sayılı Yasa için "yürürlüğün 
durdurulması kararı" vermiş; ayrıca Haşim KILIÇ  tarafından verilen Ek Gerekçe' de de 
"Yürürlüğün durdurulması kararı verilirken, (idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 
veya imkansız zararların doğması (ile) işlemin hukuka açıkça aykırı olma şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi) iki koşulun da dava konusu Yasa 'da  gerçekleştiği" belirtilmişti. 

"İptali istenen 3996 sayılı Yasa da, aynı tür bir sözleşme ile 1. maddesinde belirtilen 
"yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi"ni amaçladığına ve her iki 
iptal davasının da temel gerekçeleri aynı olduğuna göre, 3974 sayılı Yasa için yürürlüğün 
durdurulması kararının istenmesinde ve alınmasında esas  olan gerekçeler, bu davada da 
aynen geçerlidir. 

Bununla birlikte, yürürlüğün durdurulması istemini daha somut duruma getirebilmek 
için yürürlüğün durdurulması  kararının verilmesini gerektiren hukuka aykırı düzenlemeler, 
aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

İptali istenen yasa ile; bir yönetsel sözleşmenin tüm şartlarını taşıyan, bu nedenle 
yönetsel yargının yetki alanına giren; ayrıca birer imtiyaz sözleşmesi olacağı için Danıştay 
incelemesinden geçirilmesi de zorunlu olan sözleşmeler, yasa metninde yer alan Anayasa' ya 
aykırı bir hüküm ile (Madde 5) hem Anayasa gereği imtiyaz sözleşmelerini incelemekle 
görevli Danıştay'ın denetiminden kaçırılmak istenmekte, hem de idari yargının görev ve yetki 
alanına girdiği halde, özel hukuka tabi kılınmak istenmektedir. 

Bu durum, idari yargıda yürütmenin durdurulması kararı verilirken göz önünde tutulan 
"hukuka açıkça aykırı olma" halinin en tipik örneğini oluşturmakta, buna ek olarak aranan 
"telafisi güç veya imkansız zararların doğması" durumunu da, kaçınılmaz olarak içermektedir. 

Yasanın uygulanması, durumunda, kimi mal ya da  hizmetlerin yaptırılması için, 
sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlerle yapılacak anlaşmalarla, karşılıklı yükümlülükler 
doğacak, iptal kararı verilmesi durumunda bile karar geriye yürümeyeceği için bunlar devam 
edecek; ayrıca yapılacak sözleşme de, tümüyle hukuka aykırı olacaktır. 

Bu nedenle, iptali istenen 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet- Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hakkında iptal  kararı verilene kadar, 
yasanın uygulanması halinde hem hukuka açıkça aykırı bir durum ortaya çıkacağı, hem de 
telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağı için, yürürlüğün durdurulması istenmektedir." 

Sonuç ve İstem: 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 3996 sayılı Yasa' nın 5. maddesinin Anayasa' nın 125., 
155. ve 11. maddeleri ile 2., 5., 8., 9. ve 129. maddelerine aykırı olduğu için iptaline; bu
maddenin iptali, Yasa' nın ,öngördüğü işlemlerin yapılmasını imkansız hale getireceği için
yasanın tümüyle iptaline; gerekçeli iptal kararı Resmi Gazete' de yayımlanana kadar geçen
sürede; bu yasaya dayanılarak yapılacak işlemler açıkça hukuka aykırı olacağı ve telafisi
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mümkün olmayan zararlara yol açacağı için yürürlüğün durdurulmasına karar verilmesini 
saygılarımızla arz ederiz." 

II- YASA METİNLERİ

A- İptali İstenilen Yasa Kuralları

8.6.1994 günlü, 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret" Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" tümüyle şöyledir: 

 “Amaç 
          Madde 1- Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi 
teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım 
ve hizmetlerin, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır. 

          Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma-

tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı, maden ve işletmeleri, 
fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve 
yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve 
hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yap-işlet-devret modeli 
çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve 
esasları kapsar.  

Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye şirketleri, 
veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin; ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) tarafından görülmesine ilişkin kanunların 
istisnasını teşkil eder. 

Tanımlar 
          Madde 3- Bu Kanunda geçen; 

a) Yap-işlet-Devret Modeli:İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı  duyulan
projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman
modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye şirketine veya
yabancı şirkete,şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare
veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini,

b) Sermaye Şirketi:Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş veya kurulacak
olan ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadi teşebbüsleri
dahil) ortak olduğu ve bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Bakanlar  Kurulu
kararında öngörülen şartları taşıyan anonim şirketi,

c) Yabancı Şirket:6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca
Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen kuruluşu,
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d) İdare:Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri
yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya yabancı
şirket ile sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan kamu
kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonları dahil),

ifade eder. 

          Yetki 
          Madde 4- Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli  ile 
gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin 
kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak 
kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan, 
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, 
Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe konulur. 

          Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre  yaptırmak 
isteyen İdare, Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve bu Kurulun izninden sonra 
sermaye şirketi veya yabancı şirketle sözleşme imzalayabilir. 

          Sözleşme 
          Madde 5 - Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya 
yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme 
özel hukuk hükümlerine tabidir.  
         Sorumluluk ve Tazminat 
          Madde 6 - Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, 
finansmanı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumludur. Bu 
şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin 
uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler sözleşmede yer alır. 

 Süre 
Madde 7 - Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve 

işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde 
edilecek kar dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, 
sermayenin miktarı ve işletme esasları dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla 
olamaz. 

          Ücret 
          Madde 8 - Bu Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu 
üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler 4 üncü maddeye göre 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usul ve  esaslar uyarınca gerekli görülen 
hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından belirlenir. 
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Devir 
          Madde 9 - Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan 
yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, 
bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. 

Kamulaştırma 
          Madde 10 - Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma 
işlemleri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma  bedelinin tamamen veya 
kısmen sermaye şirketi veya yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında 
yapılacak sözleşmelerde hükme bağlanabilir. 

Garantiler 
          Madde 11 - 4 üncü maddeye göre yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında 
belirlenen esas ve usuller uyarınca akdedilen sözleşmeler gereği, yap-işlet-devret modeli 
çerçevesindeki yatırım projeleri için idare adına sermaye şirketlerine veya yabancı şirketlere, 
mal ve hizmet bedellerine ilişkin olarak ödeme garantisi vermeye; gerektiğinde, proje ile ilgili 
sözleşme ve eklerindeki koşullara uygun olarak köprü krediler sağlamaya veya sağlanacak 
krediler için kısmen veya tamamen geri ödeme garantisi vermeye ve bu çerçevede mali 
yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Muafiyetler 
          Madde 12 - 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemler 1.7.1964 tarihli 
ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun 
uyarınca alınan harçlardan muaftır. 

Saklı Tutulan Kanun Hükümleri 
          Madde 13 - 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı Kanunların 
hükümleri saklıdır. 

          Uygulanmayacak Kanun Hükümleri 
          Madde 14 - 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçekleştirilecek 
yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Bu Kanuna 
göre yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10 Haziran 1326 tarihli Menafii Umumiyeye 
Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile 25.6.1932 tarihli ve 2025 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 3096 ve 3465 sayılı Kanunlar 
kapsamında idare ile sözleşmeleri sonuçlandırılarak, idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakan 
tarafından onaylanmış olan ve çalışmaları halen devam eden projelere işbu Kanunun 4 ve 8 
inci madde hükümleri uygulanmaz. 
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Yürürlük 
          Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
          Madde 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.” 

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Dava dilekçesinde dayanılan Anayasa kuralları şunlardır:  

1- "MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir."

2- "MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin
ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
hürriyetlerini,  sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi  ve manevi
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

3- "MADDE 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve  Bakanlar Kurulu 
tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir."  

4- "MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."

5- "MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." 

6- "MADDE 125-  idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları 
yargı denetimi dışındadır. 

İdari içlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.  

Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluluğunun denetimi ile sınırlıdır. 
Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.  
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İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve 
idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 
gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.  
Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli 
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesini sınırlayabilir.  

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."  

7- "MADDE 129- Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık
kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası 
verilemez.  

Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi 
dışında bırakılamaz.  

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.  

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 
doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği 
şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü 
ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği 
idari merciin iznine bağlıdır." 

8- MADDE 155- Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari
yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerini incelemek, idari uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, 
nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir.  
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Danıştay Başkanı; Başsavcı, başkanvekiIleri ve daire başkanları, kendi üyeleri 
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 
dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.  

Danıştay’ın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekiIleri, daire başkanları ile 
üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir."  

III- İLK İNCELEME ve YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA İSTEMİ

Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 8. maddesi gereğince Yekta Güngör ÖZDEN, 
Güven DiNÇER, Mustafa GÖNÜL, İhsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN, Ahmet.N. SEZER, Samia 
AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL'in katılmalarıyla 
16.8.1994 günü yapılan toplantıda "Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının 
incelenmesine" oybirliğiyle ve "Kanun'un 5. maddesinin yürürlüğünün durdurulması 
isteminin reddine" oyçokluğuyla karar verilmiştir. 

IV- ESASIN İNCELENMESİ

İşin esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi ve ekleri, iptali istenen yasa kuralı ile dayanak 
yapılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:  

A- 3996 sayılı Yasa' nın 5. Maddesinin Anayasa' a Aykırılığı  Sorunu

" Yasa' nın 5. maddesinde "Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye 
şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu 
sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir" denilmektedir.   

Dava dilekçesinde, madde kapsamına giren sözleşmelerin idari sözleşmenin tüm 
koşullarını  taşıdığı; yargı kararlarında, idarenin özel bir kişi ile yaptığı sözleşme bir kamu 
hizmeti yapılmasını veya  böyle  bir hizmetin yapılmasına katılmayı öngörüyorsa, o 
sözleşmenin  idari  sözleşme olarak kabul edildiği, Yap-İşlet-Devret Modeline 
ilişkin sözleşmelerin de bu nitelikte olduğu; ayrıca, Yasa' nın kimi kurallarıyla yönetime özel 
hukuk yetkisini aşan yetkiler tanındığından söz konusu sözleşmelerin idari nitelikte olduğu; 
oysa dava konusu kuralla bu sözleşmelerin idari yargı alanının dışına çıkarılmak istenildiği; 
öte yandan, bu sözleşmelerin aynı zamanda kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri olduğu; 
Anayasa' ya  göre        imtiyaz sözleşmelerini incelemenin Danıştay'ın görevleri 
arasında bulunduğu; yapılan düzenleme ile bu sözleşmelerin  Danıştay denetiminden 
kaçırıldığı; bu nedenlerle, Yasa' nın 5. maddesinin  Anayasa 'nın; 2., 5., 8., 9., 11., 
125., 129. ve 155. maddelerine  aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmiştir. 

Maddede, Yasa' da gösterilen kimi yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve 
devredilmesine ilişkin sözleşmelerin bir yandan "özel hukuk hükümlerine tabi olduğu" 
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belirtilirken öte yandan da bu sözleşmelerin "imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte" olması 
öngörülmektedir. Bu iki konunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekir. 

1- Sözleşmelerin özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Tutulmasının öngörülmesi Nedeniyle
Maddenin Anayasa' nın 2., 11., 37. ve 125. Maddeleri Yönünden İncelenmesi 

Anayasa' nın 2. maddesinde "hukuk devleti" olmak, Cumhuriyet' in nitelikleri arasında 
sayılmış; 11. maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve öbür kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu vurgulanmış; 
bu kuralların doğal gereği olarak da 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmiştir. Anayasa' nın 125.,140. ve 155. maddelerinin 
birlikte incelenmesinden idari eylem ve işlemlerin yargısal denetiminin idari yargının görev 
alanına girdiği anlaşılmaktadır. Anayasa' nın "Kanuni Hakim Güvencesi" başlığını taşıyan 37 
. maddesinde ise , "Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz" denilmektedir.  Bu kurallara uygun yapılmayan yasal düzenlemelerin Anayasa' 
ya aykırılık oluşturacağı kuşkusuzdur. Bu durum, dava konusu 5. maddenin anılan kurallar 
yönünden incelenmesini gerektirmektedir. 

Öğretide de kabul edildiği gibi, bir sözleşmenin "idari sözleşme" sayılabilmesi için 
sözleşmenin taraflarından birinin kamu idaresi, kurumu ya da kuruluşu olması; sözleşmenin 
kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili bulunması ve yönetime özel hukuk yetkilerini aşan 
yetkiler tanınması gereklidir. 

"Kamu hizmeti" kavramının belirsizliği konusunda görüş birliği vardır. Bununla 
birlikte kamu hizmeti çeşitli biçimlerde tanımlanmaya çalışılmıştır. En geniş tanıma göre 
kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve 
denetimleri altında genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını 
sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. 

Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinmelerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gereği 
kamu hizmeti olarak görülmüştür. Düzenlilik ve süreklilik kamu hizmetinin önemli 
öğelerinden birini oluşturur. Çünkü bunun yokluğu toplum yaşamını altüst eder. Bir kamu 
hizmeti, ülke düzeyinde, tüm halkın gereksinmesine yanıt verebileceği gibi; belli bir yörede 
belli bir topluluğun gereksinmesini de karşılayabilir. Başka bir anlatımla, hizmetin ülkesel, 
yöresel veya toplumun bir kesimi için söz konusu olması onun kamu hizmeti olma niteliğini 
etkilemez. "Kamu hizmeti" kavramının gerek öğretide gerekse uygulamalarda devlet ve öteki 
kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen hizmetler alanının dışına taşan ve 
yayılan bir kapsamı olduğu ve bunun da gittikçe genişlediği bir gerçektir. 

Yasa' nın 2. maddesinde belirtilen köprü, tünel, baraj, içme ve kullanma suyu, arıtma 
tesisi, kanalizasyon, otoyol, demiryolu, deniz ve hava limanları yapımı ve işletilmesi ve 
benzeri etkinlikler kamu hizmetidir. Çünkü bunlar, toplumun ortak gereksinmelerini 
karşılamaya yönelik, kamu yararı için yapılan düzenli ve sürekli etkinliklerdir. 
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Öğretide, kamu hizmetini belirlemenin tek geçerli ölçütünün, onu kuranların iradesi 
olduğu ileri sürülmektedir. Daha açık anlatımla, bir hizmetin kamu  hizmeti niteliğine 
bürünmesinde yasa koyucunun iradesi rol oynamaktadır. Kuşkusuz, Anayasa kurallarına 
uygun olmak koşulu ile, kamusal gereksinimlerin zorunlu kıldığı durumlarda yasama organı 
herhangi bir alanı yasal statü içine alarak kamu hizmeti kurabilir. Ancak, Anayasa 
Mahkemesi' nin anayasal denetim görevini yerine getirmesindeki değerlendirmeleri saklıdır. 
Çünkü, etkinliği irdeleyip nitelendirmeden Anayasa kurallarına uygunluğunu ya da 
aykırılığını saptamanın olanağı yoktur. 

Bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı saptanırken, niteliğine bakmak gerekir. 
Nitelik yönünden kamusal olan bir hizmetin özel kesimce yürütülmesi, onun niteliğini 
etkilemez. Nitekim, Anayasa’ nın 47. maddesinde, "kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüsler.... devletleştirilebilir" denilirken özel teşebbüslerce yürütülen kamu hizmetinin 
varlığı kabul edilmiştir. 

3996 sayılı Yasa 'da, özel hukuk kurallarına bağlı yerli ve yabancı sermaye 
şirketlerinin, 2. maddede belirtilen kimi yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve 
devredilmesi ile görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. "Yap-İşlet-
Devret Modeli" ni içeren yasalarda yönetimi üstün kılan kurallar bulunması kaçınılmazdır. 5. 
maddeye göre düzenlenecek sözleşmeler için sözleşmenin taraflarından biri olan yönetime 
özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler verildiği görülmektedir.  

Nitekim, 3996 sayılı Yasa' nın "Yetki" başlığını taşıyan 4. maddesinde, 2. maddede 
öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketi veya 
yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar, bu şirketlerde aranılacak 
özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin 
belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelerin, maddede sayılan 
Bakanlıklar ve kamu kurumlarınca ortaklaşa hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacağı belirtilmektedir. 

"Ücret" başlıklı 8. maddesine göre de, Yasa' da öngörülen model çerçevesinde 
gerçekleştirilecek yatırım sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek 
ücretler, 4. maddeye göre Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak usul ve esaslar 
uyarınca (gerekli görülen hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından) 
belirlenebilecektir. 

Yasa' nın 10. maddesinde, bu yatırım ve hizmetler için gerektiğinde "kamulaştırma" 
öngörülmüş; 11. maddesinde ise yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki yatırım projeleri için 
idare adına sermaye şirketlerine veya yabancı şirketlere çeşitli garantiler vermeye Hazine 
Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkili kılınmıştır. 
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Bu nedenlerle, 5. madde kapsamında bulunan ve "özel hukuk hükümlerine bağlı 
olduğu belirtilen sözleşmelerin "idari sözleşmeler" olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla, bu tür 
sözleşmelerin yargısal denetiminin Anayasa uyarınca idari yargı tarafından yapılması 
zorunludur. 5. madde ile, bu sözleşmeler idari yargının görev alanından çıkarılmakta, böylece 
maddenin ikinci tümcesi Anayasa' ya aykırı düşmektedir. Çünkü, niteliği gereği idari olan bu 
sözleşmelerin yasa kuralıyla özel hukuk hükümlerine bağlı tutulması olanaksızdır. 

Anayasa' nın "yargı yolu" başlığı altındaki 125. maddesinin birinci fıkrasındaki 
"idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" biçimindeki kural, kuşkusuz, 
yönetimin kamu hukuku ve özel hukuk alanına giren "her türlü" eylem ve işlemlerini 
kapsamaktadır. Bunlardan, kamu hukuku alanındaki eylem ve işlemler için idari yargının, 
özel hukuk alanındakiler için de adli yargının görevli olduğunda duraksanamaz. Anayasa 
kuralları gereğince yasama organı, idare hukuku alanına giren bir idari eylem ya da işleme 
karşı adli yargı yolunu seçme hakkına sahip değildir. Tersine bir düzenleme, Anayasa' nın 
"Kanuni hakim güvencesi" başlığı altındaki 37. maddesinin birinci fıkrasında "hiç kimse 
kanunen tabi olduğu  mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz" biçimindeki buyurucu 
kurala aykırılık oluşturur. Bunun içindir ki, Anayasa' nın 155. maddesinin ikinci fıkrasında, 
idari uyuşmazlıkları çözümleme Danıştay’ın görevleri arasına alınmıştır. 

 Bu nedenlerle, 3996 sayılı Yasa' da öngörülen kimi yatırım ve hizmetlerin 
yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yapılacak idari nitelikteki sözleşmeleri 
özel hukuk kurallarına bağlı tutarak idari yargı denetimi dışına çıkaran 5. maddenin ikinci 
tümcesi, Anayasa' nın 2., 11., 37. ve 125. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir. 

2- Sözleşmelerin, İmtiyaz Teşkil Etmeyecek Nitelikte Olmasının Öngörülmesi
Nedeniyle Maddenin Anayasa' nın 155. Maddesi Yönünden İncelenmesi  

Anayasa' nın 155. maddesinin ikinci fıkrasında, imtiyaz sözleşmelerini incelemek 
Danıştay'ın görevleri arasında sayılmıştır. Bu kuralla, bir yandan Danıştay’ın görevleri 
belirlenirken, öte yandan da imtiyaz sözleşmelerinin Danıştay'ın öndenetimine bağlı olması 
öngörülmektedir. 

Anayasa' nın 2., 11. ve, 125. maddelerine ilişkin inceleme bölümünde yer verilen 
açıklamalar, 5. maddenin birinci tümcesinin sözleşmeleri "imtiyaz sözleşmesi" olmaktan 
çıkaran içeriği yönünden de geçerlidir. 

İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden biri 
olarak kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin uzun süreli bir "idari sözleşme" uyarınca, 
sermayesi, karı, hasar ve zararı kendilerine ait olmak üzere özel hukuk kişilerince yerine 
getirilmesine İMTİYAZ denir. Gereksinimler karşısında yönetimin işinin çokluğu ya da 
kaynak bulmadaki güçlükler, kimi zaman bu yöntemin uygulanmasını zorunlu kılmakta ve 
kamu hizmetinin özel girişime gördürülmesine olanak sağlamaktadır. Konusu, kamu 
hizmetinin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir özel kişiye devretmek olan sözleşmeler 
“kamu hizmeti  imtiyaz sözleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır. 
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Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, gerek konusunun bir kamu hizmetinin kurulması 
ve/veya işletilmesi olması, gerekse hizmetin yürütülmesini sağlamak için hizmeti yapanlara 
kamu gücüne dayanan kimi yetkiler tanıması, gerekse idarenin hizmetin düzenli ve istikrarlı 
biçimde yürütülmesini sağlamak için denetim ve gözetim yetkisine sahip olması yönünden 
idari sözleşmelerin tüm niteliklerini taşırlar.  

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarına göre de, "bir amme hizmetinin tanzim 
ve işletilmesini temin", "amme hizmetinin görülmesinin.....devri", "amme hizmetlerinden 
birini ifa", "kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak" hukuksal sonucunu doğuran uzun 
süreli sözleşmeler, yalnız bu nedenle "idari sözleşme" olduğu gibi, aynı zamanda bir "kamu 
hizmeti imtiyaz sözleşmesi"dir.  

Bu açıklamalar karşısında 3996 sayılı Yasa ile düzenlenen yap-işlet-devret yönteminin 
kamu hizmeti imtiyazından, 2. maddede öngörülen, yatırım ve hizmetlerin yaptırılmasına, 
işletilmesine ve devredilmesine ilişkin sözleşmelerin de kamu hizmeti imtiyaz 
sözleşmelerinden başka bir şey olmadığı görülür. Gerçekten, Yasa ile getirilen yöntem, 
imtiyazın tüm öğelerini içermektedir. Yatırım bedeli, riski de kendisine ait olmak üzere 
sermaye şirketi tarafından konulacak ve idare ile aralarında en çok 49 yıl süreli bir idari 
sözleşme yapılacaktır. Yönetimin hizmet konusunda gözetim, denetim, yaptırım uygulama ve 
yararlanacaklardan alınacak bedeli belirleme yetkileri vardır. Yasa' nın 9. maddesine göre 
sözleşmenin sona ermesiyle sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım ve 
hizmetler borçtan ve yükümlülükten arınmış olarak idareye geçecektir. Öte yandan Yasa' nın 
2. maddesindeki "görevlendirme" sözcüğünün, yapılan sözleşmeleri imtiyaz sözleşmesi
kapsamı dışına çıkarıp Danıştay öndenetiminden geçirilmesini önlemek için kullanıldığı
anlaşılmaktadır.

5. madde, yasa kapsamındaki yatırım ve hizmetlerin yaptırılmasında yap-işlet-devret
modelinin uygulanması için yapılacak sözleşmelerin Danıştay’ın öndenetiminden 
geçirilmemesini sağlamak amacıyla  düzenlenmiştir. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 
imtiyaz sözleşmeleri konusunda çok duyarlı davranılmış; 1924 (mad. 51.), 1961 (mad.140) ve 
1982 (mad.155) Anayasaları ile bu yetki Danıştay’a  verilmiştir.   Aslında  bu sözleşmelerle 
kamu hizmetinin görülmesinin uzun süre özel kesime bırakıldığı ve bu nedenle, 
sonradan giderilmesi güç sonuçlar doğurabilecek nitelikte oldukları için, Danıştay 
öndenetimine bağlı tutulmalarında kamu yararı da bulunmaktadır.  

Anayasa yargısı alanında bir hizmetin "kamu hizmeti", bir sözleşmenin de "imtiyaz 
sözleşmesi" olup olmadığı yasaya değil, niteliğine bakılarak saptanabilir.  Eğer  bir kamu 
hizmeti  uzun  süreli  olarak  özel  girişime gördürülecekse, düzenlenen sözleşme imtiyaz 
sözleşmesi niteliğindedir. Yasal düzenlemeler bu niteliği  değiştirici etki yapamaz. Tersi 
durum, Anayasa’ nın yargıya ve öndenetime ilişkin kurallarıyla bağdaşmaz. Öte yandan, 
hukuk  devleti ilkesi,  yürütmenin ve yasamanın tüm işlemlerinin yargısal denetime 
bağlı tutulmasını gerektirir ki, idari yargı ve Anayasa yargısı bunun için öngörülmüştür. 
Kuşkusuz, düzenleme yetkisi yasama organınındır. Ancak, bu yetkinin kullanılması anayasal 
ilke ve kurallarla sınırlıdır. Anayasa' ya uygunluk denetiminde yetkinin  anayasal sınırlar 
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içinde kullanılıp kullanılmadığı belirlenirken, kimi saptamalar yapmak, kimi yargılara varmak 
gerekir. Anayasal  denetime, Anayasa' da olmayan sınırlar getirilirse denetim, amacından 
uzaklaşır ve anlamsız kalır. 

Bu nedenlerle, yönetim ile sermaye şirketleri arasında yapılacak sözleşmelerin 
imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte olması öngörülerek, Danıştay'ın öndenetimi dışına 
çıkaran içeriği nedeniyle  5. maddenin birinci tümcesi Anayasa' nın 155. maddesine aykırıdır. 
Tümcedeki "imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte" sözcüklerinin iptali gerekir.  

B- İptalin Diğer Kurallara Etkisi

Yasa' nın 5. maddesindeki idare ile sermaye şirketi arasında özel hukuk kurallarına 
bağlı ve imtiyaz oluşturmayacak nitelikte bir sözleşme yapılacağına ilişkin kurala koşut 
olarak, 14. maddenin ikinci tümcesinde, "Bu kanuna göre yapılacak yatırım ve hizmetler 
hakkında 10 Haziran 1326 tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun 
ile 25.6.1932 tarihli ve 2025 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz" denilmiştir. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama   Usulleri Hakkında 
Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrasında, yasanın belirli kurallarının iptali diğer kimi 
kurallarının veya tümünün  uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunların da Anayasa 
Mahkemesi'nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.  5.maddedeki iptaller 
nedeniyle 14. maddenin ikinci tümcesinin de uygulanma olanağı kalmamıştır. Bu nedenle, 
iptali gerekir.   

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ile Samia AKBULUT bu düşünceye katılmamışlardır.  

V- SONUÇ

A- 8.6.1994 günlü, 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"un 5. maddesinin birinci tümcesindeki "... 
imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte .. " sözcükleriyle, "Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine 
tabidir." biçimindeki ikinci tümcesinin Anayasa' ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
OYBİRLİĞİYLE, 

B- İptal nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan aynı Yasa' nın 14. maddesinin ikinci
tümcesini oluşturan "Bu Kanuna göre yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10 Haziran 
1326 tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik imtiyazat Hakkında Kanun ile 25.6.1932 tarihli ve 
2025 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz." kuralının, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince İPTALİNE, Yılmaz ALİEFENDOĞLU ile Samia AKBULUT' un karşı oyları ve 
OYÇOKLUĞUYLA,   

28.6.1995 gününde karar verildi.  
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Başkan Üye Üye 
Yekta Güngör ÖZDEN Yılmaz ALİEFENDİOĞLU  İhsan PEKEL  

Üye Üye Üye  
Selçuk TÜZÜN Ahmet N. SEZER Samia AKBULUT  

Üye Üye Üye  
Yalçın ACARGÜN  Mustafa BUMiN Sacit ADALI 

Üye Üye 
Ali HÜNER Lütfi F. TUNCEL  

KARŞIOY YAZISI 

Esas Sayısı : 1994/71  
Karar Sayısı : 1995/23 

2949 sayılı Yasanın 29. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, "taleple" bağlı kalmak 
kaydıyla başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık kararı verebilir. Ancak, yasanın, yasa 
hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine 
yapılmış olup da, bu belirli madde veya hükümlerin iptali Yasanın,  yasa hükmünde 
kararnamenin veya içtüzüğün bazı hükümlerinin veya tamamının uygulanmaması sonucunu 
doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi durumu gerekçesinde belirtmek koşuluyla bu kesimlerin 
de iptaline karar verebilir.  

Anayasa Mahkemesinin bu maddeye göre "taleple" bağlı olmadan karar verebilmesi, 
verilen iptal kararından sonra kalan bölümün, "uygulanmaması sonucunun" doğması koşuluna 
bağlıdır. 

Olayda, 3996 sayılı Yasanın 5. maddesinin iptali istenmiş ve istem, maddedeki bazı 
sözcükler yönünden kabul edilmiştir. İptal kararından sonra madde kalan sözcüklerle anlam 
ifade etmekte ve idarenin yap-işlet-devret esasına göre sözleşme yapmasına olanak 
tanımaktadır. Kaldı ki, 14. madde Yasanın iptal edilmeyen öteki maddelerini de 
ilgilendirmektedir. 

Söz konusu Yasanın 14. maddesinin iptali istenmemiştir. Yasanın 5. maddesindeki 
kimi sözcüklerin ve ikinci tümcesinin iptal edilmesi, dava konusu edilmeyen 14. maddenin 
"uygulanamaması" sonucunu doğurmaz. Çünkü 5. madde tümden iptal edilmemiştir. Kimi 
sözcükleri iptal edilse de maddede, yap-işlet-devret modeline ilişkin sözleşme yapılması 
yetkisi saklı kalmıştır. "Uygulanmayacak yasa hükümlerini" belirleyen 14. madde, 
sözleşmenin yapılışında kapsamı göstermesi nedeniyle bütünüyle uygulanacak durumdadır ve 
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anlam ifade etmektedir. Uygulanmayacak yasa hükümlerini belirleyen kural, olumsuz yolla 
uygulanmayı göstermektedir ve 5. maddedeki bazı sözcüklerin iptali 14. maddeyi etkilemez. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu edilmeyen 14. maddenin ikinci tümcesinin 5. 
maddedeki kimi sözcüklerin iptali ile, “uygulanmaması sonucu doğduğu” kabul edilerek 2949 
sayılı Yasanın 29. Maddesinin ikinci fıkrasına göre iptali yönünde verilen karara karşıyız. 
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