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GEREKÇE 

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün vatandaşlarımız başta olmak üzere; esnafımız, 

işletmecilerimiz, emekçilerimiz, gündelik iş yapan yurttaşlarımız, çiftçilerimizin tamamı maddi 

olarak çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.  

Bu dönemde toplumun önemli bir kesimi işsiz kalmış; çalışmaya devam edenler ise büyük 

maddi kayıplar yaşamıştır. Türk-İş'in '2020 yılı Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasına 

göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 lira olarak 

hesaplanmıştır.  

Vatandaşlarımız bir yandan Covid-19 pandemi sürecinde hastalığa karşı mücadele ederken 

diğer yandan da zorlaşan ekonomik tablo içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve 

benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalar göz önüne alındığında halkın 

büyük bir kısmının bunları karşılamasının imkansız olduğu görülecektir.  

Gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığı bir ortamda toplumun önemli bir bölümü daha da 

fakirleşmiştir. Türkiye’de; en zengin yüzde 1’lik kesim  toplam gelirden yüzde 23,6 pay alırken, 

en yoksul yüzde 20’lik grup ise sadece yüzde 6,2 pay alabilmektedir. En zengin yüzde 20’lik 

dilim ile ile en yoksul yüzde 20’lik kesim arasındaki fark 7,6 kata çıkmıştır.  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre KÖİ projeleri aracılığıyla 

yapılan karayollarının yatırım bedeli 23,58 milyar dolardır. Bunu 19,08 milyar dolarla 

havalimanları, 18,23 milyar dolarla enerji ve 11,59 milyar dolarla sağlık alanı takip etmektedir.  

Diğer projelerle beraber yatırım toplamı 75 milyar doları bulmaktadır. Bu nedenle dolar kuru 

arttıkça işletmeci firmalara ödenen geçiş garanti tutarları milyarlarca lira artmaktadır. Bu köprü 

ve havalimanlarını yapan firmaların milyarlık vergi borçları sıfırlanırken; açlık sınırı altında 

yaşayan ve o köprülerden hayatı boyunca geçmese dahi bu köprü ve havalimanlarına vergi 

yoluyla ödeme yapmak durumunda kalan vatandaşlarımızın elektriklerinin borç nedeniyle 

kesilmesi asla kabul edilemez.  

Bununla birlikte; konutlarda ısınma, sıcak su ve temizlik de elektrik sayesinde mümkün 

olabilmektedir. Tam da salgın sırasında temizliğe de engel olan elektrik kesintilerinin halk 

sağlığına olumsuz yansıyacağı da açık bir gerçektir.  

Milyonlarca öğrencimizin geleceğini ilgilendiren eğitim de koronavirüs pandemisi sürecinde 

aksamıştır. Bu nedenle uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu eğitimler bilgisayar ve televizyonlar 

aracılığı ile yapılmaktadır. Elektriği kesilen bir hanede öğrencinin eğitimi de engellenmiş 

olacaktır.  

Anayasamızın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. Maddesi “Kimse, eğitim ve 

öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Demektedir. Bilgisayarı veya televizyonu aracılığıyla 

uzaktan eğitim alan bir öğrencinin elektriğinin kesilmesi Anayasa’ya aykırıdır.  

 

 

 

 



MADDE GEREKÇELERİ 

 

MADDE 1 – 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici madde ile Koronavirüs 

(Covid-19) pandemisi sürecinde vatandaşın en temel insani ihtiyacı olan elektrik kullanımının 

kesilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Maddede amaçlanan değişiklik ile; salgın 

nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin Bilgisayar ve iletişim cihazları aracılığı ile aldıkları 

eğitimlerinin aksamaması da hedeflenmiştir. Bununla birlikte de havaların soğumasıyla beraber 

çalıştırılan kombi ve ısınma aletlerinin hem sağlık hem de konutlar için yaşamsal bir faktöre 

haiz olduğu göz önüne alındığında; bu değişiklik ile yaşanabilecek mağduriyetlerin de önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır.   

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.  

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ 

 

MADDE 1 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 28- Yeni koronavirüs (Covid-19) vakalarının devam ettiği salgın 

dönemi boyunca; konutlara verilen elektrik teslimine ve bununla ilgili bakım ve teknik 

hizmetlere, tüketicinin kullandığı elektrik tüketiminden kaynaklanan veya sair ilgili bedelleri 

ödememesi nedeniyle son verilemez. Tüketicinin kullandığı elektrikte herhangi bir kesinti 

yapılamaz. Aksini uygulayan dağıtıcı şirketlere elektriği kesilen abone başı otuz bin Türk lirası 

idari para cezası uygulanır.” 

MADDE 2 – Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.  

 


