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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim 
Yönetmeliği’nde şirketlerden de-
netim hizmet alımı işlemlerinin 
sadece bakanlık tarafından yapıla-
bilmesine yönelik değişiklik yaptı. 
Kamusal denetimin özel şirketler 
tarafından yapılabilmesine olanak 
sağlayan düzenlemelerden vazge-
çilmeyen düzenlemede, hizmet alı-
mı ihalelerinin bizzat Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından ger-
çekleştirilmesi öngörülüyor.

Resmî Gazete`de 6 Mayıs 2022 
sayısında yayımlanan değişiklik ile 
yönetmeliğin tanımlar bölümün-
de ve Denetim Yetkisi başlıklı 7`inci 
maddesinde değişiklikler yapıldı. 
Değişiklikler ile Bakanlığın denetim 
işlemleri için yetkilendireceği ihtisas 
sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının 
bu görevlerini inceleme, tespit ve ra-
porlama işlemleri için hizmet satın 
alabilme hakları kaldırıldı. Kamusal 
denetimin özel şirketler tarafından 
yapılabilmesine olanak sağlayan dü-
zenlemelerden vazgeçilmezken, ihti-
sas sahibi olması nedeniyle yetkilen-
dirilecek kamu kuruluşunun denetimi 

için hizmet alımı ihalesi yapmasının 
önüne geçildi. Değişikliğe göre söz 
konusu hizmet alımı bizzat Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilecek.       

Değişiklik kapsamında Madde 
15`in birinci fıkrasında yer alan aşa-
ğıdaki ifadeler metinde tümüyle çıka-
rıldı: 

"Bu Yönetmelik kapsamında şir-
ketlerin kısmi veya periyodik denetimi 
için gerekli görülen, inceleme, tespit 
ve raporlamaya ilişkin hususlarda, 
sonuçları itibarıyla Bakanlık açısın-
dan bağlayıcı olmayacak ve yaptırım 
içermeyecek şekilde Bakanlık ve/veya 
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 
ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluş-
ları tarafından hizmet alınarak gerçek-
leştirilebilir."

Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 
4`üncü maddesinin birinci fıkrasının h 
bendinde ise parantez içinde verilen 
ifadelere kaldırıldı: 

h) Yetkili şirket: Bu Yönetmelik 
kapsamındaki denetim konularına 
ilişkin sonuçları itibarıyla Bakanlık 
açısından bağlayıcı olmayacak ve 
yaptırım içermeyecek şekilde incele-

me, tespit ve raporlama yapmak üze-
re Bakanlık (veya Bakanlık tarafından 
yetki devri yapılmış ihtisas sahibi 
kamu kurum ve kuruluşları) tarafın-
dan yetkilendirilmiş şirketi

Denetim Yetkisi başlıklı 7`inci 
maddesinin birinci fıkrasında da pa-
rantez içinde verilen ifadelere kaldı-
rıldı:

Şirketlerin denetimi yetkisi 
Bakanlığa aittir. Bakanlık şirketlerin 
denetimini, bu konuda ihtisas sahibi 
olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara 
yetki devretmek suretiyle yaptırabi-
lir. Bakanlık (veya Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu 
kurum ve kuruluşları, ayrıca) dene-
tim yükümlülüklerini, sonuçları iti-
barıyla Bakanlık açısından bağlayıcı 
olmayacak ve yaptırım içermeyecek 
şekilde inceleme, tespit ve raporla-
ma yapmak üzere yetkilendireceği 
şirketlerden ilgili mevzuatına uygun 
şekilde hizmet satın almak suretiyle 
gerçekleştirebilir.
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