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Tüm hakları saklıdır

Öne çıkanlar
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Kapsamında 
Uluslararası Protokol

Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda 
Değişiklikler 
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Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 17 Haziran 2016 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile getirilen başlıca değişiklikler şu şekildedir; Elektrik Piyasası Kanunu’na (EPK), (i) dağıtım 
tarifesi içerisinde yer alan bedellerden, teknik ve teknik olmayan kayıp ve (ii) dağıtım şebekesi tanımları 
eklenmiştir. 

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını kullanacak tüzel kişilerde 
aranacak koşulların, Türkiye Enerji Anonim Şirketi (TEİAŞ) 
tarafından verilecek bağlantı görüşünün, ve kapasite 
tahsisinin, yapılacak yarışmanın, alan tahsisinin, alınacak 
teminatın, teminatın irat kaydedilmesinin, yurt içinde üretim 
ve/veya yerli malı kullanım şartlarının ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. 
Ayrıca özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji 
maddesi kapsamında acil kamulaştırılabileceği düzenlenmiştir.

Ön lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında meydana 
gelecek değişikliklerden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (Kurul) yönetmelikte belirleyeceği 
istisnaların iptale tabi olmayacağı kararlaştırılmıştır.

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için başvuru tarihinden, üretim tesislerinin 
tamamının geçici kabulü yapılana kadar, Kurul tarafından yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında pay 
devri yapılamayacaktır.

EPK kapsamında düzenlenip bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler, tarife konusu faaliyete 
ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları belirlenebilecektir. 

Kurulca düzenlemeye tabi olan (i) bağlantı tarifeleri, (ii) dağıtım tarifeleri, (iii) perakende satış tarifeleri, 
(iv) son kaynak tedarik tarifesine ilişkin yenilikler getirilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında 
belirlenen bedellere ilişkin yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile 
mahkemelerin yetkisinin, bedellerin, Kurum’un düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlı 
olduğu düzenlenmiştir.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ile kamu üretim şirketlerine ait üretim 
tesislerinden düzenlemede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlar ve 
yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere; çevre mevzuatına uyumuna 
yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 31 
Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Kanun ile öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluna kadar Kurul tarafından yürürlüğe konulan mevcut 
yönetmelik, tebliğ ve Kurul kararlarının Kanun’a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilecektir.

Kanun ile getirilen diğer hükümler ve Kanun’un Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160617-1.htm
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Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması 
Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve 
Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol
Geçtiğimiz aylarda onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel 
Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 
Korunması Sözleşmesi’nin (Sözleşme) ardından, ilave koruma 
tedbirleri içeren 8 Kasım 2001 tarihli ek protokol (Protokol) de 24 
Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile birlikte kabul 
edilmiştir.

Protokol, hızla gelişen teknoloji ile birlikte giderek artan ve sınırları 
belirlenemeyen veri akışı güvenliğin sağlanması için, 7 Nisan 2016 
tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda önemli hükümler getirmektedir.

Buna göre; Protokol’e taraf olan ülkeler kişisel verilerin ve bu verilerin akışının korunması için yetkili 
makamlar belirlemekle yükümlü tutulmuştur. Bu yetkili makamlar ise konu ile ilgili ihlallerde ilgili adli 
makamlara konu hakkında bilgi verebileceklerdir. Türkiye, Protokol kapsamında verdiği beyanı ile 
söz konusu yetkili makamın “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” (henüz kuruluş aşamasında) olduğunu 
belirtmiştir.

Bununla birlikte Protokol’e taraf devletlerin Sözleşme’ye taraf olmayan bir devletin veya kuruluşun 
yetki alanında bulunan bir alıcıya kişisel veri transferini yapabilmesi için söz konusu devlet veya 
organizasyonun hedeflenen veri transferinin yeterli seviyede korunmasını garanti etmesi gerekmektedir. 

Protokol’ün Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160524-1.pdf

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (Yönetmelik) 11 Haziran 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 
ile birlikte, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun (Kurum) yetki sınırını genişleten ve yetkilendirilme 
açısından şirketlerin uyması gereken prosedürleri arttıran bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik ile birlikte, Kurum’a yetki taleplerini kabul ve/veya red aşamasında ve inceleme aşamasında 
daha geniş takdir hakkı tanınmıştır. Buna göre yetkilendirme başvurularını değerlendirme aşamasında 
kamu düzeni, genel sağlık ve kamu yararı gibi sebeplerle Kurum başvuruyu reddebilecektir. 

Ayrıca Yönetmelik ile beraber önceden sadece sabit telefon hattı hizmeti sunacak şirketler için aranan 
asgari sermaye şartı diğer elektronik haberleşme hizmetleri açısından da geçerli olacak şekilde 
düzenlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında dikkat çekici değişikliklerden bir diğeri de; işletmeci şirket hisselerinin %10 ve 
üzeri bir oranda üçüncü kişilere devredilmesi için önceden Kurum’dan izin alma zorunluluğu getirilmiş 
olmasıdır.

Yönetmelik’te yapılan bir başka önemli değişiklik ise trafik bilgilerinin muhafaza edilmesi konusunda 
kapsamın genişletilmesidir. Buna göre erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti sunan işletmeci, taraflara 
ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan 
veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait 
trafik bilgilerini iki yıl süreyle; kullanıcı bilgilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca 
muhafaza etmekle yükümlü kılınmıştır.

İşletmeciler tarafından sunulan rehber hizmetleri konusunda da yeni düzenlemeler öngörülmektedir. Buna 
göre abonelerine numara tahsis eden işletmecilere rehber hizmeti sunma hakkı tanınmış olup; bu amaç 
için söz konusu veritabanlarını rehberlik hizmeti işletmecileri ile ücret karşılığı paylaşma hakkı verilmiştir.

Yönetmelik ile getirilen diğer hükümler ve Yönetmelik’in Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160611-1.htm



Haziran 2016

45

ETHTH

Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Zeynep Özsoy
zeynep.ozsoy@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, 
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler 
sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız 
hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33

The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine 
Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım 
olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teoriler değil. Cevaplar.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


