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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi'nin (TEDAŞ) Ana Statüsü 
değişikliği, 14 Şubat 2018 tarih-
li Resmi Gazete'de yayımlandı. 
TEDAŞ'ın 19 Aralık 2016 tarihinde 
Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımla-
nan bir önceki Ana Statü'sündeki 
kimi hükümler korunurken, bazıları-
nın ise genişletildiği görülüyor. Ana 
Statü'de teşekkülün amacına şu ifa-
delerle özetleniyor:

"Devletin genel ekonomisine ve 
politikasına uygun olarak verilen gö-
rev ve/veya yetkiler kapsamında elekt-
rik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, 
hizmet kalitesi ve müşteri memnuni-
yeti çerçevesinde kontrolünü, dene-
timini, proje onay ve tesis kabulünü, 
kamulaştırma işlemlerini yapmak ve 
koordinasyonunu sağlamak, gerek-
tiğinde elektrik enerjisinin dağıtım 
faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik il-
kesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve 
sosyal gereklere uygun biçimde yürüt-
mek, dağıtım varlıklarını işletmek veya 
işletme hakkını devretmektir."

Perakende Faaliyetlerine Kısıtlama
Ana Statüde amaçlar arasında 

sayılan "perakende satış hizmetlerini 
kârlılık ve verimlilik ilkesine göre ger-
çekleştirmekte" hükmü kaldırılmakta-
dır. Benzer "perakende satış hizmetle-
rini yapmak veya yaptırmak" ifadesi de 
yeni düzenlemede yer almamaktadır. 
Değişiklikle TEDAŞ'ın faaliyetleri da-
ğıtım hizmetleriyle sınırlandırılmış 
oldu.
Denetim Yetkisi Genişledi

Ana Statü'deki en önemli deği-

şikliklerden birini; "Dağıtım şirketle-
rinin operasyonel şebeke ve yatırım 
faaliyetlerini; gereklilik, öncelik ve 
karakteristik yönünden denetleme ile 
ilgili işlemleri yapmak" hükmü oluş-
turmaktadır. Böylece Ana Statü'de 
eskiden de yer alan "özel hukuk tüzel 
kişileri tarafından devralınıp işletilen 
dağıtım bölgeleri dâhilinde dağıtım 
tesislerinin maliki sıfatıyla, İşletme 
Hakkı Devir Sözleşmesi ile belirlenen 
esaslara göre gerekli iş ve işlemleri 
yapmak" şeklindeki hüküm güçlendi-
rildi. TEDAŞ'ın yatırımların gereklilik 
ve öncelik kıstaslarıyla denetleyebile-
cek. Değişikliğe göre; TEDAŞ, dağıtım 
bölgelerine ilişkin Bakanlıklar, ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından veri-
lecek denetim görevlerini bedeli kar-
şılığında yerine getirecek.

TEDAŞ'ın amaçları arasına "elekt-
rik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, 
hizmet kalitesi ve müşteri memnuni-
yeti çerçevesinde kontrolünü, dene-
timini, proje onay ve tesis kabulünü, 
kamulaştırma işlemlerini yapmak" da 
sayılıyor. "Gerektiğinde elektrik ener-
jisinin dağıtım faaliyetlerini kârlılık 
ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, 
ekonomik ve sosyal gereklere uygun 
biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını 
işletmek veya işletme hakkını devret-
mek" ifadeleriyle TEDAŞ'ın dağıtım 
faaliyetlerini gerektiğinde devralabil-
mesinin önü açık tutuluyor.
Eğitim ve Yetki Belgeleri

Ana Statü'de "Proje kontrol ve 
onay, geçici ve kesin kabul işlem-
leri vb. konuları bedeli karşılığında 

yapmak" tanımı korunurken, şebe-
kelerde kullanılacak malzeme veya 
teçhizatın uygunluk değerlendirmesi 
ve belgelendirmesi görevi kapsamın-
da laboratuar kurabilmesine de yeni 
statüde olanak sağlandı. "Ulusal ve 
uluslararası alanda kamuya ve özel 
sektöre her türlü eğitimleri vermek 
ve belgelendirmek, sertifika, mesleki 
yeterlilik yetki belgelerini tanzim et-
mek, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili 
hizmet alımı yapmak" hükümlerin ek 
olarak yeni Ana Statü'de "faaliyetleri 
ile ilgili belgeler/sertifikalar ve lisans-
lar almak ve/veya vermek" hükmüne 
de yer verildi. Daha önce Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
Odamızın yetki alanına giren eğitim 
ve belgelendirme faaliyetlerine yöne-
lik düzenlemeler, Danıştay tarafından 
iptal edilmişti. Ana Statü'de yapılan 
değişiklik sonrası TEDAŞ'ın mühendis-
lerin eğitimine ve belgelendirmesine 
yönelik girişimde bulunması açıkça 
hukuka aykırılık teşkil edecektir.         
Organizasyon Şeması Değişiyor

Ana Statü'de "il müdürlükleri ve 
koordinatörlükler" ibareleri kaldırıla-
rak, TEDAŞ'ın faaliyetlerini "merkez, 
bağlı şirket, bölge müdürlükleri veya 
belirlenecek diğer birimler" eliyle 
yapabileceğine yer veriliyor. Ayrıca 
TEDAŞ'ın sermayesinin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na ait olduğu iba-
releri kaldırılarak, sermayenin tama-
mının "devlete" ait olduğuna yer ve-
riliyor. Böylece TEDAŞ'ın özelleştirme 
kapsamdan çıkışı Ana Statüsü'ne de 
yansımış oldu.
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