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Elektrik satışından alınan TRT
payı kaldırılmış.

Her yıl 3GW Güneş

Elektrik satışından alınan Enerji 
Fonu kaldırılmış.

EPDK’da Enerji Dönüşüm 
Dairesi Başkanlığı adı altında 
yeni bir daire başkanlığı
kurulacak. Başkanlığın görevi, 
özetle, elektrik ve doğalgaz 
konusunda yeni iş modelleri ve 
teknolojideki gelişmelerin 
piyasalara etkisini analiz etmek, 
politika belirlemek ve planlar 
yapmak olacak.

Madde 17

Madde 9-11

Madde 4-8
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6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’na Elektrikli Araç şarj
hizmeti ile ilgili tanımlar
eklenmiş.

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunun 6/A maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesine 
“ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri 
elektrik enerjisini” ibaresinden 
sonra gelmek üzere ve ikinci 
cümlesine “Bu kapsamda” 
ibaresinden sonra gelmek üzere 
“iletim veya” ibareleri 
eklenmiştir. Böylece, lisanssız 
elektrik üretim tesislerine 
dağıtım şebekesinden 
bağlanabilme imkanının 
yanında iletim şebekesinden de 
sisteme bağlanabilme şansı 
tanınmış.

Madde 30

Madde 21



Madde 31

6446 sayılı Kanunun 17nci
maddesinin dördüncü fıkrasının
üçüncü cümlesine “abone
grupları” ibaresinden sonra
gelmek üzere “bu abone
grupları için elektrik enerjisi
tüketim miktarına göre farklı”
ibaresi eklenmesi ile artık aynı
tüketici abone grupları içinde
tüketim miktarına göre farklı fiyat
belirlenmesinin önü açılmış.
Bununla çok tüketene daha
yüksek az tüketene daha düşük
birim fiyat uygulanması yoluyla
tüketicilerin elektriği verimli
kullanmaya teşvik edilmesi
amaçlanmış.
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Elektrikli araç şarj hizmeti
düzenlenmiş. Bu kapsamda;
• Şarj ağı işletmeci lisansı adı

altında, EPDK tarafından, bu
hizmeti sağlayacaklara verilecek
yeni bir lisans getirilmiş.

• Bu lisansı alacak tüzel kişiliklerin
sorumlulukları düzenlenmiş.

• Bunların “şarj hizmeti fiyatı” adı
altında kullanıcılardan alacağı
bedeli belirleme yetkisi EPDK’ya
verilmiş ve bu bedel dışında
kullanıcıya başka hiçbir ad altında
bir bedel tahakkuk
ettiremeyecekleri hükmü getirilmiş.

• Bunların şarj istasyonu kurabilmek
için taşınmaz temini zorunlu
olursa, bu temin elektrik
piyasasında üretim faaliyeti
yapacakların taşınmaz temini ile
aynı kurallara tabi kılınmış
(kamulaştırma, irtifak ve izin vs.).

• EPDK tarafından bir “serbest
erişim platformu” kurulması hükmü
getirilmiş. Tüm şarj istasyonlarının
bu platforma entegrasyonu ve
bunun aracılığı ile takibi zorunlu
kılınmış.
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Madde 33



6446 sayılı kanuna bir geçici
madde eklenmiş. Bu geçici
madde EPDK’nın şarj hizmeti ile
ilgili ikincil mevzuatı
yayınlamasına 3 ay süre vermiş.
Bu mevzuatın yayınlanmasından
itibaren, mevcut şarj
istasyonlarının bu mevzuata
uygun hale getirilmesi için de
işletmecilerine 4 ay süre
tanınmış.
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Madde 34
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