6824 SAYILI KANUN'UN 2 MADDESİNE İSTİNADEN, ELEKTRİK
DAĞITIM/PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİNDEN DEVİR ALINAN ELEKTRİK
ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Amaç
Madde 1 - 6824 sayılı Kanuna istinaden, Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerinin
özelleştirilmesi sırasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) devredilmiş
olan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırılmasına dair usul ve
esasların düzenlenmesidir
Kapsam
Madde 2 - Bu Uygulama Usul ve Esasları TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan
alacaklarından (Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında
TEDAŞ’a devredilmiş olan ve tahsilatı bu Şirketlerce sürdürülen alacaklar) vadesi 15.02.2017
tarihi (bu tarih dahil) itibariyle geldiği halde ilgili Kanunun yayımlandığı 08.03.2017 tarihi
itibariyle ödenmemiş olan alacakları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esasları, 08.03.2017 tarih ve 30001 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 2.Maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.
Başvuru Sekli
Madde 4-Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen
abonelerin (icralıklar dahil); ilgili Kanunun yayımlandığı 08.03.2017 tarihini izleyen üçüncü
ayın sonuna kadar (30.06.2017 tarihine kadar) ilgili Elektrik Dağıtım/Perakende Satış
Şirketine veya Dağıtım/Perakende Satış Şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçelerine ilişkin örnekler ekte yer almaktadır.(Ek 1)
İcralık olmayan aboneler 30.06.2017 tarihine kadar başvuru dilekçelerini Elektrik
Dağıtım/Perakende Satış Şirketinin Müşteri Hizmetleri birimine ya da buraya ulaştırmak üzere
TEDAŞ Bölge Müdürlüklerine verir. Şirket, abonenin yapılandırma koşullarını inceledikten
sonra Taksitlendirme/Ödeme Tablosu hazırlayarak Yapılandırma/Taksitlendirme Protokolünü
imzalamak üzere aboneyi çağırır.
İcralık aboneler ise aynı şekilde 30.06.2017 tarihine kadar başvuru dilekçelerini Elektrik
Dağıtım/Perakende Satış Şirketinin Hukuk birimine ya da buraya ulaştırmak üzere TEDAŞ’ a
verir. Şirket, abonenin İcra-Mahkeme-Avukatlık masraflarını hesaplandıktan sonra
Taksitlendirme/Ödeme Tablosu hazırlayarak Yapılandırma/Taksitlendirme Protokolünü
imzalamak üzere aboneyi çağırır.
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Ödemeye İlişkin Hükümler:
Madde 5 – a) Tarımsal Sulama Aboneleri İçin:
Tarımsal Sulama aboneleri 30.06.2017 tarihine kadar ilgili Dağıtım/Perakende Satış
Şirketine veya Dağıtım/Perakende Satış Şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda
bulunmaları ve ödemeleri gereken tutarın, ilk taksitini 2017 yılı Ekim ayının son gününe
kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte
ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir,
herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. (Ek2-Örnek1)
Tarımsal sulama aboneleri için Ödeme Planı aşağıda gösterilmektedir.
1. taksit

01 EKİM 2017 - 31 EKİM 2017 tarihleri arasında ödenecektir

2. taksit

01 EKİM 2018 - 31 EKİM 2018 tarihleri arasında ödenecektir

3. taksit

01 EKİM 2019 - 31 EKİM 2019 tarihleri arasında ödenecektir

4. taksit

01 EKİM 2020 - 31 EKİM 2020 tarihleri arasında ödenecektir

5. taksit

01 EKİM 2021 - 31 EKİM 2021 tarihleri arasında ödenecektir

Taksit ödeme zamanını, alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri
dikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir.
Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen
taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Bu durumda gecikilen
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden
yararlanılır. Bu şekilde de ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilir. Ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlandırılır.
Örnek uygulama ekte yer almaktadır (Ek3-Örnek1)
b) Diğer Abone Grupları İçin
Diğer aboneler 30.06.2017 tarihine kadar ilgili Dağıtım/Perakende Satış Şirketine veya
Dağıtım/Perakende Satış Şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Başvuru dilekçelerinde peşin ya da taksitli ödeme tercihleri mutlaka
belirtilmelidir.
Ödenmesi gereken tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde (01.07.2017-31.08.2017 tarihleri
arası) tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme
tarihine kadar geçen süre için herhangi bir katsayı ve faiz uygulanmaz. Ancak, fer’i alacaklar
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %50
indirim yapılır. (Ek2-Örnek1)
Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlu abonelerin başvuru sırasında altı, dokuz,
oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih
edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
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Taksitle yapılacak ödemelerde anaparaya Yİ-ÜFE uygulanmasını müteakip belirlenen
tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Örnek uygulama ekte yer almaktadır. (Ek2Örnek2)
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir.
Tarımsal sulama dışındaki abonelerin 18.taksit için hazırlanmış Ödeme Planı aşağıda
gösterilmektedir.
1. taksit
2. taksit
3. taksit
4. taksit
5. taksit
6. taksit
7. taksit
8. taksit
9. taksit
10. taksit
11. taksit
12. taksit
13. taksit
14. taksit
15. taksit
16. taksit
17. taksit
18. taksit

01 TEMMUZ 2017 - 31 AĞUSTOS 2017
01 EYLÜL 2017 - 31 EKİM 2017
01 KASIM 2017 - 31 ARALIK 2017
01 OCAK 2018 - 28 ŞUBAT 2018
01 MART 2018 - 30 NİSAN 2018
01 MAYIS 2018 - 30 HAZİRAN 2018
01 TEMMUZ 2018 - 31 AĞUSTOS 2018
01 EYLÜL 2018 - 31 EKİM 2018
01 KASIM 2018 - 31 ARALIK 2018
01 OCAK 2019 - 28 ŞUBAT 2019
01 MART 2019 - 30 NİSAN 2019
01 MAYIS 2019 - 30 HAZİRAN 2019
01 TEMMUZ 2019 - 31 AĞUSTOS 2019
01 EYLÜL 2019 - 31 EKİM 2019
01 KASIM 2019 - 31 ARALIK 2019
01 OCAK 2020 - 29 ŞUBAT 2020
01 MART 2020 - 30 NİSAN 2020
01 MAYIS 2020 - 30 HAZİRAN 2020

Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar
ilgili katsayıya göre düzeltilir. Örnek uygulama ekte yer almaktadır (Ek2-Örnek4)
Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan
taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın
sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. (Abonenin bir takvim yılında iki veya daha az
taksiti süresinde ödememesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma bozma işlemi
gerçekleşmeyecek, ihlal edilen taksitler yapılandırma dönemi son taksitini izleyen ayın sonuna
kadar gecikme zammı ödemek şartıyla yapılabilecektir)
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilir. Ödedikleri tutarlar kadar (katsayı hariç) kanun hükümlerinden
yararlandırılır. Örnek uygulama ekte yer almaktadır (Ek3-Örnek1)
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Dava ve İcra Takipleri
Madde 6 –1)Özelleştirilen Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketleri ile yapılan
ayırım çalışmaları neticesinde ortak alacaklardan olduğu tespit edilen dava ve icra dosyaları
ile özelleştirilen Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerince TEDAŞ adına takip edilen dava ve icra
dosyalarının TEDAŞ'a ait olan kısmı da ilgili Kanun ve bu Uygulama Usul ve Esasları
kapsamında özelleştirilen ilgili Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerince yapılandırılır.
2)Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi
başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunması hâlinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve
takip işlemleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını
ilk taksit tutarı ile birlikte, vekâlet ücretini ise son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödemeleri
şarttır.
3)Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ödenecek alacaklarla ilgili olarak,
tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar
iade edilir.
4)Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların bu borçlarla ilgili olarak
dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve başvuru süresi içinde yazılı olarak bu
iradelerini belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili mahkemeye verilmesini
müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı bir sureti borçlularca ilgili
dağıtım/perakende satış şirketine veya dağıtım/perakende satış şirketine iletilmek üzere
TEDAŞ’a verilir. Borçlularca, madde hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan
vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
5)Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen
borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve TEDAŞ aleyhine
hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.
6)Kanundan yararlanmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen
yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi
yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri
geri alınmaz.
Çeşitli Hükümler
Madde 7 –1) Özelleştirilen Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerince TEDAŞ adına
takip edilen elektrik alacaklarının ilgili Kanun ve bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde
yapılandırılması için gerekli olan her türlü işlemler özelleştirilen ilgili Elektrik
Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerince yerine getirilir.
2)10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 08.03.2017 tarihi itibarıyla 6552
sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri
hâlinde 6824 sayılı Kanunun 2’inci maddesi hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552
sayılı Kanun kapsamında ödenen taksit tutarları için 6552 sayılı Kanunun yapılandırma
hükümleri geçerli sayılır, red ve iade yapılmaz. Kalan taksit tutarlarına konu anapara
alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6824 sayılı Kanunun 2’inci maddesi
hükümlerine göre yapılandırılır.
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3)Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar
yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
4)Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için
belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim
oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını (Bu
madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara maddenin yürürlüğe girdiği ay için uygulanması
gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki ay
için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.), ifade eder.(Ek4)
5)İlgili Kanun kapsamında borçları yapılandırılan aboneleri gösterir liste, abone ve fatura
bazında yeni ödeme planı ile birlikte manyetik ortamda özelleştirilen Elektrik
Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerince TEDAŞ'a ve TEDAŞ Bölge Müdürlüklerine gönderilir.
İlgili Kanun kapsamında borçları yapılandırılan abonelerden yapılan tahsilatlara ilişkin abone
ve fatura bazındaki tüm bilgiler ve yapılan tahsilat aylık olarak, takip eden ayın 7 işgünü
içerisinde özelleştirilen Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerince TEDAŞ'a ve TEDAŞ
Bölge Müdürlüklerine gönderilir.
Yürürlük
Madde 8 - Bu Uygulama Usul ve Esasları 08.03.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarını Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel
Müdürlüğü yürütür.

EKLER
1) Başvuru dilekçe örnekleri (2 Adet)
2) Yapılandırma başlatma işlemlerine ilişkin örnek uygulamalar (2 sayfa)
3) Yapılandırma bozma işlemlerine ilişkin örnek uygulamalar (4 sayfa)
4) Açıklamalı Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Tablosu (1 Sayfa)
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