Yeni Elektrik Piyasast Kanunu'nun getirdigi onemli degi§tkltKier
muvazaa iddialanna kar~i daha
gti<;lu bir konuma gelecekleri du-
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~unUlmektedir.

6446 saYJ.b yeni Elektrik Piyasas1
Kanunu 30 Mart 2013 tarihinde yilrurltige girrni~tir. Yeni Kanun, 3 Mart
200 1 tarihli ve 4628 saylh Elektrik Piyasam Kanunu'nun Ene~i Piyasam Do.zenleme Kunrrnu'nun (EPDK) t~kilatl,
yetkileri ve gorevlerine ili~kin htiklimleri dl~mdaki rum htiklimlerini
yilrtirltikten kaldtrmi~ ve yerine yeni dtizenlemeler getirmi~tir.

Lisans tiirlerine ili$kin
degisiklikler

Yeni kanun uyannca toptan ve perakende
lisanslan, tedarik lisansi ad1 altmda tek bir lisans t:tirtinde birle~mektedir. Yeni kanunun yilrurltige girmesini takiben, toptan ve
perakende sau~ lisans1 sahibi tUzel ki~ilere, mevcut lisanslan altlnda sahip
olduklan haklar korunmak ~arttyla,
re'sen ve lisans alma bedeli almmakslZln tedarik lisans1 verilecektir:
Bu husustaki ikinci onemli degi§iklik deotoprodtiktor lisans tiirtintin kaldlnlmasidlr. Yeni kanun uyannca otoprodi.iktor lisans1 sahibi tilzel
mevcut lisanslan altmda sahip olduklan haklar korunarakyeni kanunun yaYlml tarihinden
itibaren alt1 ay i<;erisinde re'sen ve
lisans alma be deli ahnmaksiZln tiretim lisans1 verilecektir.

On Usans mekanizmast

Yeni kanunun getirdigi onernli degi~iklerden bir digeri ise on lisans
mekanizmastdlr. Buna gore, uretim

Sonu~

Alt i~verenlik
muvazaa iddialan

1~ Kanunu uyannca, yardlmo i~-

lisans1 b~vuru sahiplerine oncelikle bir on lisans verilecek ve soz konusu on lisans donerninde ~aat oncesi yilklimlillUkler yerine getirilecektir. Yeni kanun uyannca on lisansm su.resi mucbir sebep halleri
dl§mda en fazla 24 ay olarak ongortilmu~tiir. EDPK bu sureyi yans1
oranmda uzatma yetkisine sahiptir.
On lisans suresi boyunca yilklimltiIU.klerini yerine getirmeyen rozel kl§ilere lisans verilmeyecektir.
Lisans ahruncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dl§mda on lisans sahibi rozel ki§inin ortakllk ya·
p!Strun dogrudan veya dolayh olarak
degi§mesi, hisselerinin devri veya hisselerin devri sonucunu doguracaki§
ve i§lemlerin yap!lmast veya EPDK
tarafindan belirlenen yoktiml.tilUklerin
yerine getirilmemesi durumunda
on lisans iptal edilecektir.
ln§aat oncesi stiresi bitmemli ya
da in~aat oncesi stire i~de yerin.e
getirilmesi gereken yUklimltilUkleri
yerine getirilmemi~ u.retim lisansla-

•

flmn on lisar!Sa don~ttirillmesini

ongoren hUklim Meclis Gene! Kurul
go~meleri neticesinde yeni Kanundayer alm~tlr. FakatYeni Kanunun yilrtirluge girdigi tarihte hentiZ sorui<;la.nrnanJl§ lisans b~an
on lisariS ba~vurusu olarak sonu<;landmlacaktlr. Oretim lisans1 sahibi
ttizel ki~ilerden (i) in~aat oncesi suresi hentiz sona ermerni§ olanlarile
(ii) in§aat oncesi suresi sona
halde bu stire i<;erisinde yerine getirilmesi gereken yilklimltilUkleri yerine getirmeyenlere, varsa kalan in~aat oncesi stirelerine ek olarak altl ay ek stire verilecektir. Mucbir sebepler dl~mda bu sure i<;erisinde de
yilklimlUlUklerini yerine getirmeyen
lisans sahiplerinin lisanslan iptal
edilecektir. OolaYisiyla in~at oncesi
donemi sona errni~ mevcut projeler
ic;in ~aata ba~lama suresi mucbir
sebepler dt~mda alt1 ayt ge<;emeyecektir. Ancak, in~aat oncesi sure
ic;erisinde yap1lmas1 gereken ka~tuma ve demiryolu relokasyon

biqirketin asll
giren i~lerden bir bolurnu yalmzca i~
letmenin ve
ile teknolonedenlerle ""''""''1U"mesi durumunda alt i~verenlere verilebilmektedir. Ttirn bu gereklilikler
il?verenlere
bir
arada aranmaktadtr. Aksi takdirde,
alt
i<;inmuvazaa iddias1 ileri stirillebilmektedir.
Yeni kanun lisans
lisanslan kapsamtndaki faaliyetlere ~
kin olarak hizmet ahm1 yapabileceklerini on:gorm€!kt€~dlr.
Hizmetahm1
bilecek
findan belirlenecektir. Mevcut Elektrik
Lisans Yonetmeligi'nde de lisans sahibi ttizel
rin faaliyetlerine
olarak bizmet ahnasma izin veren bir hUklim
bulunmaktad1r. Fakat Elektrik Pi"'"'~M'Y'"11.., normlar
hiyerar~isinde i§ Kanunu'ndanaltta yer ald1gi
bu hUklim
leri muvazaa iddiasmdan uygularnada
her zarnan koruyamayabilmektedir.
Yeni Kanun'un yilrtirltige girmesiyle bu husus bir kanunla dtizen1~ olacagmdan, lisans sahiplerinin

Yeni kanun lisans ttirlerinin yeniden duzenlenmesi, on lisans mekanizmaslmn getirilrnesi ve bazt te~vik
lerin uzatJ.Imasl gibi onernli degi§iklikler
yapmaktadlr. Kanunun b~hca ama<;lan arasmda, proje <;antacihgt olarak
ifade edilen uygulamayt onleyerek
ger<;ekyaunmolan piyasaya <;ekmek
ve bOylece arz giivenligini a:rtlnnakyer
almaktadlr. Bu dogrultuda Yeni kanun
biryandan on lisans donemi stiresince dogrudan ve dolayh hisse devirlerini onlemekte,
<;ekyaunmcllari<;in bazt kolaybklar saglamaktadlr. Fakat on lisans stiresi boyunca hisse devrinin yasaklanmas1
Taslak Elektrik Piyasas1 Kanunu tizerinde yapllan tartl§rnalar s1rasmda
pek <;ok piyasa katlhmclsl tarafindan
ozel ticari tel?ebbtislerin ticari
orant1s1z bir
kls!tladlgt gerek<;esiyle elel?tirilml§tir.
Sozkonusu ele~erneticesinde,
mevcut fuetim lisanslanmn on lisansa donu~tiirtilmesine ili§kin h1.lkme
yer verilme~ ve boylece hisse deviryasagtnm mevcut tiretim lisanslan sahiplerineuygulamasl engellenmi§tir.
Yeni kanunun arz giivenligini ve yatmmcJlann elektrik piyasasma ilgisini arttlrma baktrmndan olumlu etkiler
yapmas1 beklenmektedir. Ancak daha sagllkb bir degerlendirme i<;in oncelikle EPDK tarafindan <;lkanlacakuygulama yonetmelik ve tebliglerini
beklemekve bunlann uygulamasn:n gormek gerekecektir.

