EPDK LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KOŞULLARINI DEĞİŞTİRİYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (“EPDK”) düzenlenen “Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 3 Aralık 2010
tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik‟in uygulamada amacından sapmasını önlemek amacıyla EPDK,
Yönetmeliği yürürlükten kaldıracak bir Taslak hazırlamıştır. Altını çizerek belirtmek
gerekir ki, hukuken Yönetmelik halen yürürlüktedir ve Taslakta değişiklik yapılabilir.
Yönetmeliğin düzenlenme amacı gerçek ve tüzel kişilerin kendi elektriklerini
üretmelerini teşvik etmek amacıyla, kendi ihtiyaçları kadar elektrik üretimi yapan bu
kişilere lisans alma konusunda muafiyet vermek ve aynı zamanda ihtiyaç fazlası
elektriği satın alarak yatırım yapanlara ek kar sağlamaktır. Ancak uygulamada
kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade lisanssız ürettiği elektriği satarak kar elde
etme amacı gütmesi EPDK tarafından yeni bir düzenleme yapılması zaruretini
doğurmuştur. Kısaca EPDK, lisans muafiyetini yalnızca kendi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla üretim yapanlar ile sınırlayarak asıl gayesi bu muafiyet
sayesinde kazanç sağlama olan kişileri engelleme gayretindedir. Nitekim
Yönetmelik‟in, lisanssız elektrik üretimi yapanların ticari kazanç sağlamalarına imkân
verecek şekilde yorumlanması lisanslı şirketler için haksız rekabet oluşturacaktır.
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İhtiyaç fazlası elektriğin dağıtım şirketi tarafından satın alınacağı bedellerin
düşürülmesinin yanı sıra, Taslak üç ana değişiklik önermektedir. İlk olarak, 51kW ve
üzerinde kurulu gücü olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan
gerçek/tüzel kişilerin üretimlerinin en az yüzde ellisini kendi tesislerinde tüketmeleri
gerekmektedir. Ancak, 51kW‟den az elektrik üretimi yapanlara yüzde ellisini tüketme
zorunluluğu getirilmemektedir. Ayrıca, Yönetmelik‟in tesislerinin %75‟inde yerli
üretim girdiler kullanan kişilere sağladığı teşvik Taslak ile yürürlükten
kaldırılmaktadır. Son olarak, Taslak Yönetmelik ile yalnızca tüzel kişilere tanınan
hakkı genişleterek, gerçek kişilerin de ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriği dağıtım
şirketine satabilmelerine imkân tanımaktadır.
Bu çerçevede Taslak, lisanssız üretim uygulamalarının Yönetmelik‟in amacı ile
uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. Taslak‟ın hâlihazırda elektrik üretimi için
yatırım yapmış kişilere ne şekilde uygulanacağı ise merak konusudur.
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MART AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK
 Enerji Piyasasında karşılaşılan engellerin aşılması ve
uygulamanın mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla
EPDK, hâlihazırdaki enerji mevzuatına köklü değişiklikler
getirecekler taslak metinler hazırladı. Bu metinlere ilişkin
kamuoyu görüşlerinin Mart-Nisan ayı süresince
toplanmasının ardından EPDK‟nın aşağıda belirtilen
mevzuatlara ilişkin olarak yeni düzenlemeler kabul etmesi
beklenmektedir. Hazırlanan taslak metinler şunlardır:

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 “Sermaye Piyasası Kanunu‟na Tabi Olan
Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ” 16.03.2011 tarihli ve 27876
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe
girdi.
Tebliğ‟de,
Gelişen
İşletmeler Piyasası ve borsadaki işlem
gören ortaklıkların uyması gereken kurallar
düzenlenmiştir.


“İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul
Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar
Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair
Tebliğ” 16.03.2011 tarihli ve 27876 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yürürlüğe giren Tebliğ, borsa
kotasyon şartlarını sağlayamayan ancak
gelişme ve büyüme potansiyeline sahip
şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem
görebileceği „Gelişen İşlemler Piyasası‟nı
piyasalara eklemektedir.

o Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapιlmasιna İlişkin Yönetmelik Taslağι
o Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağιtιm
Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin
Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağι
o Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım
Usul ve Esaslarιnιn Belirlenmesine Dair Yönetmelik
o Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapιlmasιna Dair Yönetmelik Taslağι
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DÖVİZ PİYASALARI’NDAN
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A.Ş. nezdinde bulunan; STFA‟ya
ait 13.958.998 adet hissenin Enerji
Yatırım Holding A.Ş.‟ye ve
STFA‟ya ait 1 adet hissenin Global
Yatırım
Holding
A.Ş.‟ye
devredilmesi işleminin kontrolde
değişikliğe yol açmaması nedeniyle
4054 sayılı Kanun‟un 7. Maddesi
ve 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında
olmadığına
Rekabet
Kurulu
tarafından karar verildi.
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REKABET KURUMU’NDAN

 Rekabet

Kurulu, POSCO ve
KİBAR Holding A.Ş. arasında
paslanmaz çelik üretimi alanında
faaliyet gösterecek olan bir ortak
girişim şirketi kurulması işlemine,
hakim durum yaratılması veya
mevcut
hakim
durumun
güçlendirilmesi
ve
böylece
rekabetin önemli ölçüde azaltılması
sonucuna yol açmayacağından izin
verdi.

 Cine 5 TV Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü‟nün TMSF tarafından
yapılan satış ihalesi sonucu Al
Jazeera Turk Yayıncılık Hizmetleri
A.Ş.
tarafından
devralınması
işleminin 4054 sayılı Kanun‟un 7.
Maddesi ve 1998/4 sayılı Tebliğ
kapsamında olduğuna, ancak aynı
Tebliğ‟de öngörülen pazar payı ve
ciro
eşiklerinin
aşılmaması
nedeniyle izne tabi olmadığına
Rekabet Kurulu tarafından karar
verildi.

 Rekabet Kurulu‟nun, maaş promosyonları konusunda rekabeti ihlal edip
etmediklerinin tespiti amacıyla 8 banka hakkında 19 Ağustos 2009
tarihinde başlattığı soruşturmaya ilişkin karar açıklandı. Rekabet
Kurulu, bankaların maaş promosyonları konusunda aralarında
centilmenlik anlaşması yaparak rekabeti ihlal ettiklerine karar verdi. Bu
kapsamda incelenen 7 bankaya, toplam 72 milyon 337 bin Türk Lirası
idari para cezası verdi. İnceleme kapsamındaki 8 bankadan biri olan ve
Pamukbank nedeniyle soruşturma kapsamına giren Halkbankası‟na, beş
yıllık zamanaşımı süresini doldurması sebebiyle Rekabet Kurulu
tarafından ceza verilmedi.

 Rekabet Kurulu, Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟nin satış noktalarını
rakip ürünler hakkında yanlış bilgilendirdiği ve yerinde tüketim
kanalında münhasırlık uygulamalarını devam ettirerek Rekabet Kurulu
kararlarına aykırı davrandığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda
4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına
karar verdi.

 Rekabet Kurulu, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. hakkında çimentoya
herhangi bir gerekçe göstermeden zam yaparak hazır beton üreticilerini
zor duruma düşürdüğü iddiasıyla yapılan inceleme sonucunda 4054
sayılı Kanun çerçevesinde soruşturma açılmasına gerek olmadığına,
böylelikle şikâyetin reddine karar verdi.

RESMİ GAZETE

Mevzuat
 “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yönetmelik yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı
karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan
sözleşmelere ilişkin esaslı hususları düzenlemektedir.
 Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlama gayesiyle, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını
desteklemeyi amaçlayan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman
Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 10.03.2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
 “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 15.03.2011 tarihli ve 27875 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının, Kurulunun ve
Kurumunun görev ve yetkileri ile lisans işlemlerine ilişkin maddeler düzenlenmiştir.
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 Çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerinWrite
de kayıt
altına
alındığı
tabanı
olan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere yapılan destekleme tutarlarını içeren “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan
Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” 15.03.2011 tarihli ve 27875
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18.03.2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca organsız kalan şirketlerde, ortakların tamamının imzaları noterce
onaylanmış bir yazı ile genel kurul olarak toplanmak istediklerini Bakanlığa bildirmeleri durumunda, yalnızca şirket
organlarının oluşturulması amacıyla toplantı yapılabilir.
 “Japonya‟dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinde Radyasyon Kontrolüne Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği” 24.03.2011 tarihli ve 27884 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ‟de, 11.03.2011
tarihinden itibaren Japonya menşeli ürünlerde düzenlenecek olan belgelere ek olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun
düzenlediği uygunluk yazısının aranacağı açıklanmıştır.
 “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
24.03.2011 tarihli ve 27884 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. Tebliğ, 01.04.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe
girecektir.
 “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” 25.03.2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 “Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun” 29.03.2011 tarihli ve 27889 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, tarımsal işletmelerin koruma tedbirleri alması durumunda,
koruma ücreti alınmaması ve koruma sandığından tazminat ödenmemesini öngörmektedir.

