
ENERJİ PİYASASI MEVZUATINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7257 sayılı Kanun (“Kanun Tadili”), 2 Aralık 
2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun Tadili ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
(“Doğal Gaz Kanunu”), 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun (“YEK Kanunu”) ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda (“Elektrik Kanunu”) yapılan önemli 
değişikliklerden bazılarını aşağıda özetledik.

Doğal Gaz Kanunu
Kanun Tadili ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) 
tarafından düzenlenecek, lisans sahiplerinin doğal gazın 
alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, 
ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve 
Kurul tarafından belirlenen diğer doğalgaz piyasası işlemlerinin 
gerçekleştirileceği bir toptan doğal gaz piyasasının 
kurulmasının önü açılmıştır. 

Piyasada rekabet ortamının oluşturulması amacıyla Kurula, 
belirli bir lisans sahibinin ya da lisans sahiplerinin Kurul 
tarafından belirlenen miktar veya orandaki doğal gazın 
organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmak suretiyle 
alım satımını yapmalarını teşvik etme ve/veya zorunlu kılma 
yetkisi de tanınmıştır.  Konuya ilişkin detaylar bir yönetmelikle 
düzenlenecektir.

Kurula, doğal gaz tedarik şirketlerinin iflası, lisanslarının iptal 
edilmesi vb. nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya 
serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki 
sağlanamayan tüketicilere gaz arzı sağlamak üzere bir veya 
birden fazla lisans sahibini son kaynak tedarikçisi olarak 
belirleme yetkisi tanınmıştır. 

Dağıtım şirketlerine boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerde ve 
acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım 
şebekelerinde LNG veya CNG ile besleme yöntemiyle doğal 
gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilme imkânı tanınmıştır. Ancak, 
dağıtım şirketlerinin LNG ve CNG’nin doğrudan satışı 
faaliyetinde bulunmalarına izin verilmemektedir.  

Buna paralel olarak LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans 
sahiplerine, acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım 
şirketlerinin taleplerini karşılama yükümlülüğü getirilmiştir.

YEK Kanunu
Lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunanların, tesislerini 
işletmeye aldıktan sonraki 10 yılın sonunda ürettikleri ihtiyaç 
fazlası elektriğin nasıl değerlendirileceğine ilişkin uzun süredir 
beklenen düzenleme Kanun Tadili ile yapıldı.

CHANGES IN THE ENERGY MARKETS LEGISLATION
LAW NO. 7257 AMENDING THE ELECTRICITY MARKET 

Law and Various Other Laws (“Amendments”) was published 
in the Official Gazette, and entered into force on 2 December 
2020.
 
Some of the notable changes made to the Natural Gas Market 
Law No. 4646 (“Natural Gas Law”), the Law on the Utilization 
of Renewable Energy Resources for the Purpose of Generating 
Electricity No. 5346 (“Renewable Energy Law”), and the 
Electricity Market Law No. 6446 (“Electricity Law”) are 
summarized below.

Natural Gas Law
The Amendments pave the way for the establishment of a 
wholesale natural gas market to be regulated by the Energy 
Market Regulatory Board ("EMRA Board"), where market 
license holders will buy-sell natural gas and balancing 
transactions will take place and where markets requiring future 
physical delivery and other natural gas market transactions to 
be determined by the EMRA Board will take place.

In order to ensure the establishment of a competitive market 
environment, the EMRA Board has also been given the 
authority to encourage and / or make compulsory for a certain 
license holder or license holders to trade natural gas in an 
amount or ratio determined by the EMRA Board by using the 
organized wholesale natural gas sales market.  Details will be 
set forth under a regulation.

The EMRA Board has been authorized to designate one or 
more license holders as last source suppliers in order to 
provide natural gas to consumers who cannot be provided 
natural gas due to bankruptcy of natural gas supply companies, 
cancellation of their licenses, etc. or for consumers who cannot 
be provided with natural gas despite qualifying to be an eligible 
consumer.

Distribution companies have been given the right to carry out 
natural gas distribution activities by using the LNG or CNG 
feeding method in areas outside pipeline network coverage and 
in existing transmission and distribution networks in case of 
emergency or force majeure events.  However, distribution 
companies are not allowed to engage in the direct sale of LNG 
and CNG. 

In parallel, an obligation to meet the demands of transmission 
and distribution companies in case of emergencies and force 
majeure events has been imposed on license holders engaged 
in LNG and CNG activities.

Renewable Energy Law
The long awaited regulation regarding how the surplus 
electricity generated by those engaged in unlicensed electricity 

Buna göre, lisanssız üretim tesisleri için on yıllık sürenin 
bitiminden itibaren lisanslı üretim faaliyetine geçmek ve/veya 
lisanssız üretim faaliyeti kapsamında üretilen ihtiyaç fazlası 
elektriği, elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatını 
geçmemek üzere uygulanacak fiyattan satmak mümkün 
olacaktır. 

Lisanslı modele geçmeyi tercih edenlerce, alacakları lisansların 
süreleri boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa 
takas fiyatının yüzde on beşinin YEK Destekleme 
Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödeneceği belirtilmiş, ancak 
bu koşul ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların 
Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.  

30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan 
elektrik üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme 
Mekanizması fiyatlarının, ABD Dolarına endeksli olarak değil 
Türk lirası olarak belirleneceği ve bunların güncellenmesine 
ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından 
belirleneceği de Kanun Tadili ile hüküm altına alınmıştır. 

10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu almaya hak kazanan lisanssız elektrik üreticilerine 
yapılacak YEKDEM ödemelerinin, EPDK tarafından TL 
kuruş/kWh olarak ilan edilen kendi abone grubuna ait 
perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden 
hesaplanacağı belirtilmiştir. 

YEK Kanununa eklenen geçici madde ile Kanun Tadili’nden 
önce yapılan yarışmalar kapsamında sıfır veya sıfırdan küçük 
teklif fiyatı ile kapasite tahsis edilen tüzel kişilerin, yerli katkı 
fiyatlarından faydalanamayacakları hüküm altına alınmıştır.  

Elektrik Kanunu
Lisans ve önlisans sahiplerinin kamulaştırma talepleri önce 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 
değerlendirilip, Kurul tarafından kamu yararı verilirken ve 
sonrasında kamulaştırma işlemleri lisans türüne göre Maliye 
Bakanlığı yahut TEDAŞ tarafından yürütülmekteydi.  Kanun 
Tadili ile kamulaştırma süreçlerinin tamamı Kurum tarafından 
yürütülecek şekilde basitleştirilmiş ve tüm taşınmaz temin 
işlemleri detaylı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Elektrik Kanunu’na eklenen geçici madde ile mevcut üretim 
veya otoprodüktör lisanslarını, ön lisanslarını ya da lisans 
başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle 
tadil etmek isteyenlere, 2 Aralık 2020’yi takip eden iki ay 
içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde başvuruları 
sonlandırılarak ya da tadil edilerek, teminatlarının kısmen veya 
tamamen iade edilmesi imkanı getirilmiştir.
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generation activities will be utilized at the end of the 10 year 
period following the commissioning of their facilities has been 
addressed in the Amendments. 

Accordingly, it will be possible for unlicensed generation 
facilities to switch to licensed generation activities at the end of 
the ten-year period and/or to sell the surplus electricity 
generated within the scope of unlicensed generation activities 
at a price not exceeding the market clearing price in the 
electricity market.

The condition of paying 15% of the hourly market clearing price 
in the electricity market to the RES Support Mechanism as a 
contribution fee during the term of their licenses for those who 
choose to switch to the license model as well as other 
procedures and principles regarding its implementation will be 
determined by the President of the Republic of Turkey.

It is also stated in the Amendments that the feed-in tariff of the 
RES Support Mechanism to be applied to electricity generation 
facilities that will become operational following 30 June 2021 
will be determined in Turkish liras, not indexed to US dollar, and 
that the principles and procedures for updating these amounts 
will be determined by the President of the Republic of Turkey. 

In the case of Unlicensed electricity generation facilities that 
qualified to receive an invitation to execute a connection 
agreement as of 10 May 2019, the YEKDEM feed-in tariff 
payments will be determined as per the retail one-time active 
energy cost of its own subscriber group announced by EMRA in 
TL 0.01/kWh, following the Amendments. 

The Renewable Energy Law now states that legal entities that 
have been allocated a capacity with zero or less than zero bid 
prices pursuant to competitions made prior to the Amendments 
cannot benefit from the domestic component feed-in prices.
 
Electricity Law
Previously, expropriation requests of license and pre-license 
holders were first evaluated by the Energy Market Regulatory 
Authority ("EMRA") and the public benefit decisions were 
granted by the EMRA Board.  Subsequently, the expropriation 
procedures would be carried out by the Ministry of Finance or 
TEDAŞ, depending on the type of license held by applicant.  
The Amendments result in all expropriation processes being 
carried out by EMRA and all real property procurement 
procedures have been reorganized in detail.

With the provisional article added to the Electricity Law, 
licensees who wish to terminate their current generation or 
autoproducer licenses, their pre-licenses or license 
applications, or to amend them by means of decreasing their 
installed capacity have been given the opportunity to apply to 
EMRA within two months of 2 December 2020 to terminate or 
amend their applications and to have their security submitted 
as part of the applications to be returned partially or completely, 
as the case may be.


