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ANAYASAL ÇERÇEVE

➢ Birçok devlet Anayasasında doğal kaynakların mülkiyeti devlete ait

olduğu düzenlenmiştir.

➢ TC Anayasası madde 168:

➢ Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu

➢ altındadır.

➢ Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.

➢ Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere

➢ devredebilir.

➢ Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin

➢ gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve

➢ tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.

➢ Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve

➢ Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve

yaptırımlar kanunda gösterilir.



2001 yılında enerji sektöründeki liberalleşme hareketi üzerine
düzenleyici kuruluş olarak EPDK kurulmuştur.

• 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu(2001),

• 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu(2001),

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu(2003),

• 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu(2005) yürürlüğe girmiştir.



• 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti
ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (1984),

• 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (2005),

• 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2010),

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2013)



 DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER

 İZİN VE LİSANS KARARLARI

 YAPTIRIM KARARLARI

 TARİFE İŞLEMLERİ

 ÇEVRE VE SİT ALANI İŞLEMLERİ

 KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ





ÇED.HALKIN KATILIMI

REKABET

KARARLARA KATILIM HAKKI

YAPTIRIM İŞLEMLERİNDE SORUŞTURMA 
YAPILMASI

SAVUNMA HAKKI İLKESİ

EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLKESİ

ALENİLİK, ŞEFFAFLIK, REKABETİN SAĞLANMASI



 YASALLIK İLKESİ

 HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ

 HUKUKİ GÜVEN İLKESİ

 HUKUKİ İSTİKRAR İLKESİ

 KAZANILMIŞ HAK İLKESİ

 EŞİTLİK İLKESİ

 GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ



 USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMASI

 SAVUNMA HAKKI İLKESİ

 YASALLIK İLKESİ

 HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ

 HUKUKİ GÜVEN İLKESİ

 HUKUKİ İSTİKRAR İLKESİ

 KAZANILMIŞ HAK İLKESİ

 MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HALLER



 ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

 ORANTILILIK İLKESİ

 YASALLIK İLKESİ

 ŞAHSİLİK İLKESİ

 ADİL DENGE İLKESİ

 SAVUNMA HAKKI İLKESİ



İDARİ İŞLEMİN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ

EŞİT DAVRANMA İLKESİ

KAZANILMIŞ HAK İLKESİ

HAKLI BEKLENTİ İLKESİ

KAMU YARARI  İLKESİ

YATIRIMLARI KARŞILAMA

METODOLOJİ İLKESİ

ÇAPRAZ SÜSPANSİYON YASAĞI

ENFLASYONA ORANTILAMA



 BİLANÇO İLKESİ

 MÜLKİYET HAKKINA SAYGI İLKESİ

 TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAYGI

 DOĞANIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ



 KAMU YARARI-ÜSTÜN KAMU YARARI

 MÜLKİYET HAKKINA SAYGI İLKESİ

 ACELE KAMULAŞTIRMANIN KURAL DEĞİL, 
İSTİSNA OLDUĞU

 YASALLIK İLKESİ



MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN 
GEÇİŞ DÖNEMİ

HAVZA PLANLAMASI

ACELE KAMULAŞTIRMA

SİT ALANLARI-ÇED DAVALARI

HAT DEVİRLERİ

TARİFELER

İDARİ PARA CEZALARI

TRT PAYI



 ELEKTRİK KATKI PAYI

 ÇOKLU BAŞVURULARIN VARLIĞI HALİNDE 
YAPILAN İHALELER

 TEMİNATLARA EL KONULMASI

 REKABETE AYKIRILIK

 EŞİT DAVRANAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

 DOĞALGAZ DAĞITIM TARİFELERİ

 LİSANS İPTALLERİ

 MAHSUPLAŞMA



 KAYIP-KAÇAK

 ÇAPRAZ SÜSPANSİYON

 ÖTV.

 OSB

 LİSANS VE İZİN İPTALLERİ

 SERBEST TÜKETİCİ

 PMUM

 SİSTEM KULLANIM BEDELİ

 MADEN HAKLARI

 RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİ







 Danıştay özellikle çevre, tarihi ve kültürel değerlerin
korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını
ilgilendiren konularda menfaat ihlalini geniş
yorumlanmaktadır. Örneğin uyuşmazlık konusu
yörede ikamet eden vatandaşların dava açma
ehliyetlerinin bulunduğu kural olarak kabul
edilmektedir.



 Mahkemeler, dernekler ile odaların kuruluş 
düzenlemeleri ile ilgili olarak bir karşılaştırma yaparak  
menfaat ilişkisine yorum yapmaktadır. 

 Çevre ve imar hukukunda dava ehliyetinin, salt 
hemşehri veya vatandaş sıfatıyla dahi, dava açılmasına 
olanak sağlayacak biçimde, geniş yorumlanmaktadır. 



 O yörede yaşıyorsa, o şehirde yaşıyorsa, kişiyi de doğrudan
etkiliyordur ve o planın değiştirilmesinde veya o yatırımın
yapılıp yapılmamasında söz sahibi olması ve gerçek
kişilerin dava açma menfaatinin olduğu kabul
edilmektedir.

 Kiracı olma, hizmetten yararlanma, belde sakini olma,
vergi yükümlüsü olma, iktisadi menfaat, milletvekili olma
ve vatandaşlık sıfatı gibi kriterle örnek olarak verilebilir.



 ÇED sonucu alınacak kararlara ilişkin iptal davalarını
açmak için yargıya başvuru süresi, genel
düzenlemeden ayrılarak daha kısaltılmış ve İvedi
Yargılama Usulüne tabi kılınmıştır.

 İvedi yargılama usulü, genel yargılama usulüne göre
basit ve hızlı işleyen özel bir yargılama usulüdür. Bu
usul, idari yargıda sadece belirli konulardaki davalar
için öngörülmüş bir usuldür.

 İvedi yargılama usulüyle bazı davalarda yargılamanın
hızlandırılması öngörülmüştür.



 İdare Mahkemelerine de dava açılmasından itibaren
yedi gün içinde ilk incelemelerini yapma ve dava
dilekçesi ile eklerini tebliğe çıkarma yükümlülüğü
getirilmiştir.

 Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren
on beş gün olarak düzenlenmiş ve bu süre bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla on beş gün
uzatılabileceği öngörülmüştür.

 Ayrıca ivedi yargılama usulünde yürütmenin
durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara
itiraz edilemeyeceği hükmü getirilmiştir.



 Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç
bir ay içinde karara bağlanır ve ara kararı verilmesi,
keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi
işlemler de ivedilikle sonuçlandırılmak zorundadır.

 Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenmek ve tebliğe
çıkarılmak zorundadır. Temyiz dilekçelerine cevap
verme süresi on beş gün olarak öngörülmüş ve temyiz
istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır hükmü
getirilmiştir.



 Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir. Karar en geç
bir ay içinde tebliğe çıkarılır.

 Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda,
maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli
görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise
yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların
düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar
verir.



DÜZENLEYİCİ İŞLEMLE İLGİLİ
UYUŞMAZLIKLAR
• Bağlantı ve şebeke ile ilgili uyuşmazlıklar
•Sayaç sebebiyle çıkan uyuşmazlıklar
•Abonelik ile ilgili uyuşmazlıklar
•Elektriğin kalitesinden doğan uyuşmazlıklar
•Faturalandırmadan kaynaklanan uyuşmazlıklar
•Tarife ve tarife bileşenlerinden kaynaklanan
uyuşmazlıklar



KAYIP- KAÇAK DAVALARI 
➢ Teknik (kayıp )ve teknik olmayan kayıp (kaçak ) : Dağıtım sistemine giren

enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı
arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen; teknik sebebe dayanan
kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir
sebebe dayanmayan kaybı, ifade eder.

Teknik olmayan kayıp (kaçak ) ; hırsızlanan elektrik; “teknik kayıp” ise fizik
kuralları gereği ısınma ve ışıma ile oluşan enerjinin miktarında bir azalmadır.
Teknik olmayan kayıplar şeklinde ifade edilen elektrik kaçağı, elektriğin çalınması,
abonenin sayacında gerçekleşen eksik ölçüm veya bedelinin çeşitli nedenlerle
tahsil edilememesinden ileri gelmektedir.

 Kayıp kaçak bedeli 6719 sayılı kanun öncesinde Elektrik piyasası kanunu,
Elektrik Piyasası tarifeler yönetmeliği , dağıtım sistemi Gelirinin Düzenlenmesi
Hakkında tebliğ ve diğer ikincil mevzuat gereğince tahakkuk ettirilmiştir.

 Bu bedel 2011 yılı öncesinde de perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım
şirketinden elektrik satın alan tüketicilere aktif enerji bedeli içinde gömülü
olarak tahakkuk ettirilmiştir.



 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 2.11.2016 tarih E. 2015/61 K. : 2016/172

 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen GEÇİCİ 18. MADDENin iptali 
talebinde ;  
Dava konusu kuralla, GEÇİCİ MADDE 18- (Ek: 27/3/2015-6639/18 md.)

 (1) 1/1/2016 tarihine kadar, teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke
ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde, diğer dağıtım
bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçak
oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonraki
uygulama dönemleri de dâhil olmak üzere yeniden belirlenmesine Kurul
yetkilidir.

Türkiye’de elektrik dağıtım sektöründe rekabetçi bir yapı oluşturmak amacıyla,
elektrik dağıtımında tekel konumunda bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin
özelleştirilmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede özelleştirmenin etkinliği için elektrik dağıtımı bakımından ülke 21
bölgeye ayrılmış ve bölgesel düzeyde dağıtım faaliyetlerinin özelleştirilmesine karar
verilmiştir. Özelleştirme ile kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve
sektördeki kamu tekelinin zayıflatılarak rekabetin artırılması
amaçlanmıştır. Teknik ve teknik olmayan kayıp şeklinde de ifade
edilen “kayıp-kaçak elektrik”, dağıtım sistemine giren toplam enerji ile
tüketicilere fatura edilen enerji arasındaki fark şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu kayıp, elektriğin dağıtımı esnasında meydana gelen teknik sorunlardan meydana
gelebileceği gibi elektriğin mevzuata aykırı şekilde kullanılmasından da
kaynaklanabilmektir. Özellikle kaçak elektrik kullanımı olarak da ifade edilen
elektriğin mevzuata aykırı şekilde kullanımı nedeniyle oluşan kayıp oranları
dağıtım bölgeleri arasında farklılık göstermekte, bu oran bazı dağıtım bölgelerinde
ülke ortalamasının çok üzerine çıkabilmektedir.



 Dava konusu kuralla, dağıtım bölgelerindeki sosyo ekonomik şartlar ve tüketici alışkanlıkları
da gözetilerek teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan
dağıtım bölgelerinde gerekli tedbirleri alma ve hedef kayıp-kaçak oranlarını belirleme
konusunda elektrik piyasasını düzenlemek ve denetlemekle görevli olan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun yetkili kılındığı anlaşılmaktadır. Böylece, Kurul, her bir
dağıtım bölgesinin bir yıl önceki kayıp-kaçak oranlarını dikkate alarak bölgesel bazda
kayıp-kaçakla mücadele eylem planı hazırlayabilecek ve hedef kayıp-kaçak oranlarını
belirleyebilecektir.

 Anayasa’nın 48. ve 167. maddeleri gereğince Devlet, elektrik enerjisinin kaliteli,
sürekli, kesintisiz, düşük maliyetli şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması ve bu
sayede istikrarlı bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması amacıyla gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür.

 Dava konusu kuralın da elektrik enerjisi piyasasının sağlıklı bir şekilde işlemesini
sağlamaya yönelik tedbirler kapsamında ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Kurala ilişkin
yasama belgelerinin incelenmesinden ve kuralın objektif anlamından kamu yararı
dışında bir amaç güttüğüne dair bir sonuca ulaşılamamaktadır.

 Bu itibarla, tüketicilere güvenilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti
verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevli olan Enerji Piyasası Düzenleme
Kuruluna, kayıp-kaçak oranının yüksek olduğu dağıtım bölgelerinde sosyoekonomik
şartları da gözeterek diğer dağıtım bölgelerinden farklı düzenlemeler yapma ve hedef
kayıp-kaçak oranlarını belirleme yetkisi veren kural, kanun koyucunun takdir yetkisi
kapsamında olup hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığı gibi, Devletin, milli
ekonominin gereklerine uygun şekilde mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli
işlemesini sağlayıcı tedbirler almasını öngören Anayasa’nın 48. ve 167. maddelerinin de
gereğidir



 Kayıp-kaçak oranlarının azaltılabilmesi için alınması gereken tedbirler
uzmanlık ve teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle dava konusu
kuralla, teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının
üzerinde olan dağıtım bölgelerinde farklı düzenlemeler yapma konusunda
EPDK yetkili kılınmış ve hedef kayıp-kaçak oranları belirlenirken bir önceki
yılın gerçekleşmelerinin de dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu tedbirlerin neler
olduğunun kanun koyucu tarafından tek tek belirlenmesi mümkün
değildir. Dolayısıyla, EPDK’ya dağıtım bölgeleri arasında farklı düzenlemeler
yapma ve kayıp-kaçak oranlarının belirlenmesi konusunda sınırları belirsiz bir
yetki verilmesi söz konusu değildir.

 EPDK’ya verilen yetki, kamu yararının sağlanmasının yanı sıra hizmet gerekleri
ve yetkiyi veren Kanun’un amacının gerçekleştirilmesi ile sınırlıdır. Kurul,
takdir yetkisini kullanırken, hukukun genel ilkelerine ve hakkaniyete de
uygun davranmak zorunda olup işlemleri yargı denetimine tâbidir.
Anayasa’nın 125. maddesinde, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı
yargı yolu açıktır.”denilerek, idarenin hukuka bağlılığı, yargı denetimi
sayesinde etkili biçimde sağlanmış ve idare edilenler, idarenin kanunsuz ve
keyfi davranışlarına karşı korunmuştur.

 102. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 48. ve 167. maddelerine aykırı
değildir. İptal talebinin reddi gerekir.





İdari Yaptırımlar

İdari Yaptırım; idari makamların, kişilerin idari düzeni bozucu
davranışları sonucunda, yasaların açıkça verdiği yetkiye
dayanarak, tek taraflı olarak, İdare Hukuku’na özgü usuller
uygulayarak, araya yargı kararı girmeden verdiği ve Ceza
Hukuku yaptırımlardan farklı olan yaptırım türüdür.

İdari yaptırımlar ve Para cezalarına ilişkin usul ve esasları
düzenleyen genel Kanun 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’dur.

İDARİ YAPTIRIM:

Hukuk sistemimizde kabahat olarak nitelendirilen haksız
fiilleri işleyen kişilere idare tarafından kanunen uygulanması
öngörülen müeyyidelere idari yaptırım denmektedir.
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İDARİ YAPTIRIMLARIN NİTELİĞİNE GÖRE TÜRLERİ

 İdari Para Cezaları: Maktu, Nispi, Alt Sınır - Üst Sınır
(Kabahatler Kanunu 17/2 uyarınca : işlenen kabahatin
haksızlık içeriği + failin kusuru + ekonomik durumu )

 İdari tedbirler:

➢ Geçici engelleme

➢ İdari iznin geri alınması (Ruhsat, Lisans), sonlandırılması,
iptali.

➢ Eşyaya geçici el koyma

➢ Diğer idari tedbirler
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❑ İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU/İTİRAZ

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27. maddesinde yer almaktadır.
‘Başvuru yolu’ başlıklı bu madde hükmü aynen şöyledir;

❑ “(1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî
yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren
en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre
içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı
kesinleşir.

❑ (2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması
halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün
içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın
kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi
durdurabilir.

❑ İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari
yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden
itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu
süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı
kesinleşir.
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İDARİ YAPTIRIMLARA EGEMEN OLAN İLKELER

 Kişisellik İlkesi (Ceza hukukundaki kadar katı
uygulanmaz.Örnek:Gerçek Kişi-Tüzel Kişi)

 Kanunilik İlkesi (Belirlilik, Kıyas Yasağı, Geçmişe Uygulama
Yasağı) (Ceza hukukundaki kadar katı uygulanmaz. Takdir
Yetkisinin farklı olması.)

 Kanunilik ilkesi.

 Suç ve cezanın geçmişi yürütülememesi.

 İhlal ile kesinleşme arasında lehe olan düzenlemenin
uygulanması.

 Ne Bis İn İdem İlkesi (Aynı eylem ve konu nedeniyle mükerrer
cezalandırmanın yasak olması.)

 Kusur İlkesi

 Tarafsızlık İlkesi

 Soruşturma yapılması ve Savunma Hakkı.

 Ölçülülük İlkesi ve Takdir Yetkisi 36



 PETROL PİYASASINDA KARŞILAŞILAN 
UYUŞMAZLIKLAR

 Ön araştırma ve soruşturma usulü

 Zamanaşımı

 Tebligat

 Mühürleme

 Tavan Fiyat Uygulaması

 Kurulun yetkili olması

 Teknik Düzenlemelere Aykırılık

 Tekerrür

 Kurul Kararlarına Aykırılık Halinde verilen Cezalar

 Ölçülülük İlkesi



 Yargıcın enerji uyuşmazlıklarına ilişkin olmak üzere, 
bu alana özgü ilke ve kurallar belirleme, tanımlama ve 
uygulama yolunu kullanmıyor oluşunun Enerji 
Hukukunun gelişimine ve EPDK. Yol gösterici olması 
açısında olumsuz sonuçlarının olduğu açıktır.



 Enerji Piyasasının serbestleştirilmesi açısından bağımsız bir kurula olan ihtiyaç

 Devletin enerji sektörü ile bağını kırmak

 Regülasyon yoluyla liberalleşmeyi sağlamak amacı ile enerji piyasasında EPDK. 
Kurulmuş ise de;

 ÖİB,

 Rekabet Kurulu

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 DSİ

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 Kültür ve Turizm Bakanlığı

 BOTAŞ

 EUAŞ., TEİAŞ., TETAŞ’IN sektörel görevlerinin devam ediyor olmasının 
yarattığı çakışan yetkiler olumlu görev veya kimin görevinden olduğunun tespit 
edilememesinden kaynaklanan olumsuz görev uyuşmazlıkları bulunmaktadır.



UYUŞMAZLIKLARIN NİTELİKLERİ

USULE İLİŞKİN SORUNLAR

1. GÖREV MESELESİ

2. SÜRE SORUNU

3. EHLİYET SORUNU

MAKSİMUM DENETİM-MİNUMUM DENETİM

BİLİRKİŞİ MESELESİ

ENERJİ HUKUKUNA ÖZGÜ İLKE VE KURALLAR

YARGICIN HUKUK BİLGİSİ DIŞINDA ENERJİ VE 
EKONOMİ BİLGİSİ



 Teknik terimler sorunu

 Yargıcın karar alma süreci ile enerjinin teknolojik 
boyutunun örtüşmemesi



 10 Temmuz 1981 tarihli CE. “Retail Kararı” ile; egemen 
tarzda idari otoriteleirn işlemlerine karşı yetki aşımı 
şeklinde yargısal denetimin yapılacağı kabul edilmiş 
bulunulmaktadır.



 Sektörün teknik terimleri arasında yargıcın 
boğulmaması

 Zaman kaybının en aza indirgenmesi

 Tarafların yanıltıcı ve yönlendirici bilgileri karşısında 
doğruyu bulmaya yardımcı olması



 Bilirkişinin niteliği

 Bilirkişiye yöneltilen sorular

 Zaman sınırlaması

 Ücret sorunu

 Hukuki uyuşmazlığa girmeme yasağı



 İDAREYE İLİŞKİN

ENERJİ KOLLUĞU

 İDARELERDEKİ ÇOK BAŞLILIK-KOORDİNASYON 
EKSİKLİĞİ

 İDARİ İŞLEMLERİN HIZLANDIRILMASI, 
BASİTLEŞTİRİLMESİ,

HUKUKİ BELİRLİLİK

YARGIYA İLİŞKİN

ÖZEL UZMANLIK ALANI EĞİTİMİ

 İKİNCİ ÜNİVERSİTE

BİLİRKİŞİ KURULU



TEŞEKKÜRLER

AV. DR. ZUHAL BEREKET BAŞ

ENERJİ HUKUKU ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ 

www.enerjihukuku.org.tr


