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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

12/03/2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tanıtılan ekonomi reformlarını, somut ve takvime 
bağlanmış eylemlerle desteklemek üzere Bakanlık internet sitesinde 23/03/2021 tarihinde “Ekonomi Reformları 
Eylem Planı” yayımlanmıştır. 

 
Yayımlanan planda, 10 ana başlık altında 154 eylem yer almıştır. Bu eylemlerden sorumlu olan ve katkı sağlayacak 
diğer kurumlar, eylemin tamamlanma takvimi ile birlikte planda belirtilmiştir. 

 
Bu eylemlerden aşağıda listelenen 33 adedinin enerji sektörünü ve elektrik dağıtım şirketlerini, sonuçları ve etkileri 
itibarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirdiği tespit edilmiştir. 

 
• Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılması ve 

nakit yönetimi verimliliğinin artırılması. 

• Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payının azaltılması. 

• Borçlanmanın ortalama vadesinin artırılması, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi 
enstrümanlara ağırlık verilmesi. 

• İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihalelerinin etkin bir borç yönetimi aracı olarak 
kullanılması. 

• Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi 
İzleme Sisteminin kurulması. 

• Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulması. 

• Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilmesi. 

• Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla “Fiyat İstikrarı Komitesi” oluşturulması. 

• Komitenin Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan müteşekkil olması. 

• Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataletinin azaltılması. 

• Kredi Yaşam Döngüsü Projesinin hayata geçirilmesi. 

• Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve 
firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulması. 

• Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların 
rehabilitasyonu için “Girişim Sermayesi Fonlarının” kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması. 

• Yaşama imkânı olmayan donuk alacakların, Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi 
yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmalarının oluşturulması. 

• Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik 
mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmalarının sağlanması. 

• Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapılması. 

• Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılması. 
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• Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemelerin tamamlanarak 
kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı projelerinin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesinin mümkün 
hale getirilmesi. 

• Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamalarının hızla 
hayata geçirilmesi. 

• Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla yeşil tahvil ve sukuk ihraçlarının teşvik edilmesi. 

• Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmesinin sağlanması ve 
böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilmeleri. 

• Tahvil Garanti Fonu oluşturularak ve reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarının kolaylaştırılmasının 
sağlanması. 

• Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörlerinin de enerji 
verimliliği destekleri kapsamına dahil edilmesi. 

• Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapının tamamlanması. 

• Doğal gaz piyasasının yeniden yapılandırılarak rekabetçi ve serbest bir piyasanın geliştirilmesi. 

• Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yatırım 
güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulması. 

• Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgelerinin hayata 
geçirilmesi. 

• Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Ar- Ge çalışmalarının 
desteklenmesi. 

• Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilmesi. 

• Elektrikli araç şarj altyapısının hayata geçirilmesi. 

• Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılmasının teşvik edilmesi. 

• Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecektir. EKK; Hazine ve 
Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan 
müteşekkil olması. 

• Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev 
almamasının ilke olarak gözetilmesi. 
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2. PLANLANAN EYLEMLER 
 

Raporun bu bölümünde, birinci bölümde listelenen eylemlerin genelde enerji sektörüne ve özelde dağıtım şirketleri 
üzerine etkisi ve bu eylemlerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar üzerine durulacaktır. 

 
 

Eylem Alanı/Türü Etkisi Olası Sonuçları ve Etkileri 

Hazinenin kullanımı dışında kalan 
kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar 
Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit 
yönetimi verimliliği artırılacaktır. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Borç 

Yönetiminin 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı THKH sistemi ile tek elde toplanan 
kaynağın kamu bankalarında daha uzun 
vadelerde değerlendirilmesi, kamu 
bankalarının kaynak yapısının iyileş- 
tirilmesini sağlayacak, böylece sektör 
finansmanı yönünden kamu 
bankalarının da önemli bir TL finansman 
kaynağı olacağı öngörülmektedir. 

Toplam borç stoku içinde döviz cinsi 
borçların payı azaltılacaktır. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Borç 

Yönetiminin 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Toplam borç stoku içinde döviz cinsi 
borçların payının azaltılması ile sektör 
üzerinde oluşan kur riskinin ve döviz 
baskısının azalacağı öngörülmektedir. 

Borçlanmanın ortalama vadesi 
artırılacak, borçlanma 
kompozisyonunda sabit getirili ve TL 
cinsi enstrümanlara ağırlık verilecektir. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Borç 

Yönetiminin 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Borçlanmanın ortalama vadesinin 
artırılması, borçlanma 
kompozisyonunda sabit getirili ve Türk 
lirası cinsi enstrümanlara ağırlık 
verilmesi ile sektörün ihtiyaç duyacağı 
finansman araçlarına daha kolay ve 
düşük finansman maliyetleriyle 
erişebileceği öngörülmektedir. 

İtfa profilinin dengeli dağılımını 
sağlamak amacıyla değişim ihaleleri 
etkin bir borç yönetimi aracı olarak 
kullanılacaktır. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Borç 

Yönetiminin 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı İtfa profilinin dengeli dağılımını 
sağlamak amacıyla değişim ihalelerinin 
etkin bir borç yönetimi aracı olarak 
kullanılması hedeflerinin sektör borç 
ödemeleri üzerinde belirli ve 
öngörülebilir etki yaratacağı 
öngörülmektedir. 

Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını 
teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra 
Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi 
kurulacaktır. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Alım 
İhalelerinde 

Reform Yapılması 

Dolaylı Şimdilik kamu alımlarıyla sınırlandırılan 
yerli ürün kullanımının teşviki 
noktasında oluşan iradenin, kamu etki 
alanından çıkarak tüm sektörler 
üzerinde yoğunlaşacağı 
öngörülmektedir. 
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Kamu alımlarında yerli malı kullanımının 
artırılması için şartname havuzları 
oluşturulacaktır. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Alım 
İhalelerinde 

Reform Yapılması 

Dolaylı Plan ile her ne kadar kamu alımları için 
düzenleme yapılmışsa da aynı perspektif 
ile elektrik dağıtım ekosisteminde yer 
alan şartnamelerin de bu etkiden 
kaçınamayacağı öngörülmektedir. 

Zorunlu haller dışında DMO üzerinden 
yapılacak alımlarda yerli ürün şartı 
getirilecektir. 

Kamu Maliyesi / 
Kamu Alım 
İhalelerinde 

Reform Yapılması 

Dolaylı Plan ile her ne kadar kamu alımları için 
düzenleme yapılmışsa da aynı perspektif 
ile ilerleyen süreçlerde aynı şartın daha 
majör bir şekilde dağıtım sektörü 
alımlarında da regülasyonel etki 
yaratacağı öngörülmektedir. 

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla 
enflasyon dinamiğini takip etmek, 
dezenflasyon süreci önünde risk 
oluşturan şokları değerlendirmek, 
gerekli önlemleri belirlemek ve 
yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi 
oluşturulacaktır. 

Fiyat İstikrarı / 
Fiyat İstikrarı 

Komitesi 
Oluşturulması 

Dolaylı Oluşturulacak komitenin çalışma 
prensipleri belli olmadığından, 
enflasyonu kontrol altına almak 
gerekçesiyle alınacak önlem olarak 
fiyatların piyasa dinamikleri halefine ve 
hatta maliyetlerin altında 
belirlenmesine yol açacak bir fiyat 
müdahale yöntemi benimsenme riski 
mevcuttur. 

Komite Hazine ve Maliye Bakanlığı 
koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’ndan müteşekkil 
olacaktır. 

Fiyat İstikrarı / 
Fiyat İstikrarı 

Komitesi 
Oluşturulması 

Dolaylı Oluşturulması öngörülen Fiyat İstikrar 
Komitesi içerisinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin de 
bulunması, yukarıda belirtilen yönde 
oluşabilecek bir fiyat kontrol 
davranışının enerji piyasalarını da 
kapsayacak şekilde uygulanma riskini 
göstermektedir. 

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların 
hedef enflasyona göre belirlenmesiyle 
enflasyon ataleti azaltılacaktır. 

Fiyat İstikrarı / 
Enflasyon 
Ataletinin 
Azaltılması 

Dolaylı Bu eylemin hayata geçirilmesi halinde 
son kullanıcı elektrik fiyatlarında 
hedeflemeye geçilmesi sektörün tarife 
talepleri yönünden baskıya neden 
olabilir. 

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata 
geçirilecektir 

Finansal Sektör / 
Bankacılık 

Sektörünün Aktif 
Kalitesinin 
Artırılması 

Dolaylı Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru 
teminat, erken uyarı, karar gibi 
süreçlerin etkinleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Yine proje ile kriter 
haritaları, kredi notu modelleri 
kullanılırken şirketlerin olası kredi 
sorunları önceden fark edilerek etkin ve 
verimli çözüm yolu bulmaları 
sağlanacaktır. Bu ilke ve hedeflerin kredi 
sorunu olan dağıtım şirketleri uhdesinde 
de olumlu finansal etkiler yaratacağı 
öngörülmektedir. 
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Yakın izlemedeki kredilere yönelik 
olarak bankacılık sektöründe 
operasyonel yeniden yapılandırma 
ve firma rehabilitasyon fonksiyonları 
oluşturulacaktır. 

Finansal Sektör / 
Bankacılık 

Sektörünün Aktif 
Kalitesinin 
Artırılması 

Dolaylı Bankaların tahsilat riski taşıyan 
alacaklarının yeniden tahsil edilebilir 
hale gelmesi sonucunda, ayırmaları 
gereken karşılıklar azalacak ve rasyoları 
düzelerek kredi hacimleri artacaktır. 
Bunun sonucunda dağıtım şirketlerinin 
de banka finansmanına erişim imkânı 
artacaktır. 

Sorunlu krediler içinde katma değer 
üretme ve istihdam oluşturma 
potansiyeli bulunanların 
rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi 
Fonlarının kurulmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

Finansal Sektör / 
Bankacılık 

Sektörünün Aktif 
Kalitesinin 
Artırılması 

Dolaylı Bankaların tahsilat riski taşıyan 
alacaklarının, borçlu şirketlerin 
rehabilitasyonu ile tekrar ödenebilir hale 
gelmeleri sonucunda, ayırmaları 
gereken karşılıklar azalacak ve rasyoları 
düzelerek kredi hacimleri artacaktır. 
Bunun sonucunda dağıtım şirketlerinin 
de banka finansmanına erişim imkânı 
artacaktır. 

Yaşama imkânı olmayan donuk 
alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine 
satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle 
bilanço dışına çıkarılması için gerekli 
teşvik ve tedbir mekanizmaları 
oluşturulacaktır 

Finansal Sektör / 
Bankacılık 

Sektörünün Aktif 
Kalitesinin 
Artırılması 

Dolaylı Bankaların tahsilat riski taşıyan 
alacaklarının banka bünyesi dışına 
çıkarılması sonucunda, ayırmaları 
gereken karşılıklar azalacak ve rasyoları 
düzelerek kredi hacimleri artacaktır. 
Bunun sonucunda dağıtım şirketlerinin 
de banka finansmanına erişim imkânı 
artacaktır. 

Yakın izleme ve donuk alacak grubunda 
yer alan kredilerin menkul 
kıymetleştirilebilmesine yönelik 
mevzuat değişikliği yapılarak bilanço 
dışına aktarılmaları sağlanacaktır 

Finansal Sektör / 
Bankacılık 

Sektörünün Aktif 
Kalitesinin 
Artırılması 

Dolaylı Bankaların tahsilat riski taşıyan 
alacaklarının gelir getirici menkul 
kıymetlere dönüştürülerek ihraç 
edilebilmesi halinde, ayırmaları gereken 
karşılıklar azalacak ve rasyoları 
düzelerek kredi hacimleri artacaktır. 
Bunun sonucunda dağıtım şirketlerinin 
de banka finansmanına erişim imkânı 
artacaktır. 

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici 
ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Dağıtım şirketlerinin mali yapısının 
güçlendirilmesi açısından olumlu 
olmakla birlikte, teşvik 
mekanizmalarının ve zorunluluk getiren 
düzenlemelerin seyri yakından takip 
edilmelidir. 
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Şirketlerin halka arz süreçlerinin 
kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi 
yönünde düzenlemeler yapılacaktır. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Şirketlerin ucuz finansmana erişimi ve 4. 
Tarife uygulama döneminde 
kararlaştırılan GKİ uygulamasında yer 
alan halka açılma ve Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketlere getirilen gelir 
tavanına ek GKİ uygulaması yönünden 
olumlu sonuçları olabilecektir. 

Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı 
menkul kıymetlere ilişkin gerekli 
düzenlemeler tamamlanacaktır. Kamu 
hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, 
enerji, haberleşme, sağlık vb. 
alanlardaki projelerin sermaye 
piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu 
yatırımlara vatandaşlarımızın iştirak 
edebilmesi mümkün hale getirilecektir. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Şirketlere alternatif finansman 
imkanlarına erişim sağlaması 
bakımından olumlu olabilecektir. 

Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için 
paya ve borçlanmaya dayalı kitle 
fonlaması uygulamaları hızla hayata 
geçirilecektir. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Eylem planının olumlu çıktılarının 
dağıtım sektörü  finansmanı 
opsiyonlarını  güçlendireceği 
öngörülmektedir. 

Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı 
amacıyla uluslararası standartlarla 
uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil 
ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Şirketlere alternatif finansman 
imkanlarına erişim sağlaması 
bakımından olumlu olabilecektir. 

Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye 
Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda 
işlem görmesi sağlanacak ve böylece 
vatandaşlarımız bireysel emeklilik 
sistemindeki bütün fonları alıp 
satabilecektir. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Doğrudan Sektörün ihtiyaç duyduğu yatırım 
finansmanı açısından emeklilik yatırım 
fonları süreçlerinin daha da belirgin bir 
etkiye sahip olacağı öngörülmektedir. 

Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu 
suretle reel sektör şirketlerinin tahvil 
ihraçları kolaylaştırılacaktır. 

Finansal Sektör / 
Sermaye 

Piyasalarının 
Güçlendirilmesi 

Dolaylı Şirketlerin tahvil ihraç imkanını 
arttırarak, borçlanma yoluyla 
finansmana erişim imkanlarını 
arttırabilecektir. 

Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak 
değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet 
sektörleri de enerji verimliliği destekleri 
kapsamına dahil edilecektir. 

Cari Açık/ Yapısal 
Cari Açığın 
Azaltılması. 

Dolaylı Dağıtım şirketlerine Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı kapsamında 
binalarda enerji (ısı) verimliliği alanında 
yükümlülük getirilmesi halinde, bu 
alanının destek kapsamına dahil 
edilmesi olumlu olabilecektir. 

http://www.elder.org.tr/
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Elektrik enerjisi depolama tesislerinin 
kurulmasına yönelik yasal altyapı 
tamamlanacaktır. 

Cari Açık/ Yapısal 
Cari Açığın 
Azaltılması. 

Doğrudan Dağıtım şirketlerinin şebeke işletme 
kapsamında ihtiyaç duydukları en 
önemli esneklik kaynaklarından birisi 
olan elektrik depolama tesislerinin 
kurulumu ile ilgili önemli bir aşama olan 
yasal mevzuat alt yapısının 
tamamlanması olumlu olacaktır. 

Doğal gaz piyasası yeniden 
yapılandırılarak rekabetçi serbest bir 
piyasa geliştirilecektir. 

Cari Açık/ Yapısal 
Cari Açığın 
Azaltılması. 

Dolaylı Doğalgaz piyasasında daha rekabetçi bir 
serbest piyasa yapısına geçilmesi, 
doğalgaz fiyatlarında düşüşlere yol 
açabilecek, bu da nihai elektrik fiyatında 
nisbi bir rahatlama ve tüketici 
memnuniyetinde artışa yol 
açabilecektir. 

Madencilik, petrol ve doğal gaz arama 
ve üretiminde yatırım ortamı 
iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha 
da artırıldığı bir piyasa oluşturulacaktır. 

Cari Açık/ Yapısal 
Cari Açığın 
Azaltılması. 

Dolaylı Eylem planının piyasa üzerinde 
oluşturacağı olumlu etki ile dağıtım 
yatırımlarına da model olması ve 
böylece yatırımcı (iç-dış) ilgisinin dağıtım 
sektörüne de yönelmesi noktasında 
dolaylı etkide bulunacağı 
öngörülmektedir. 

Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak 
verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi 
Bölgeleri hayata geçirilecektir. 

Cari Açık/ 
Sanayide Yeşil 
Dönüşümün 
Desteklenmesi 

Doğrudan Yeşil kaynaklardan enerji üretiminin 
teşvik edilmesi çevre açısından olumlu 
karşılanabilecek ise de; elektrik dağıtım 
şirketleri açısından kendi ihtiyacını 
karşılayan OSB şebekeden daha az enerji 
çekilmesi ve bunun sonucunda azalan 
teçhizat kullanım oranları ve uç 
durumda atıl hale gelebilecek şebeke 
varlıkları ile sonuçlanabilecektir. Ayrıca 
bu durumun yaygınlaşması halinde birim 
sistem kullanım bedellerinde artış 
ihtiyacı ortaya çıkabilecek ve 
tüketici/kamuoyu memnuniyetsizliğinde 
artış olabilecektir. Öte yandan sektör 
açısından yeni bir iş alanı ve gelir modeli 
oluşabilecektir. 

Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla Ar- Ge çalışmaları 
desteklenecektir. 

Cari Açık/ 
Sanayide Yeşil 
Dönüşümün 
Desteklenmesi 

Dolaylı Sektör özelinde yürütülen Ar-Ge 
projeleri ile ilişkiselliği ve UD4 
döneminde daha da belirginleşmesi 
beklenen yeşil enerjinin üretim 
disiplinindeki Ar-Ge çıktılarının iletim ve 
sonrasında da dağıtım disiplini 
yönünden pozisyon belirleyici olacağı 
öngörülmektedir. 
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Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı 
taşımacılık altyapısı geliştirilecektir. 

Cari Açık/ 
Sanayide Yeşil 
Dönüşümün 
Desteklenmesi 

Dolaylı AB müktesebatı ile uyum gösteren 
eylem planı yönünden, özellikle EV ve 
şarj istasyonu süreçleri üzerinde 
doğması kuvvetle muhtemel enerji 
talepleri hususunda sektöre özgü enerji 
yatırım planları üzerinde etkisi olacağı 
öngörülmektedir. 

Elektrikli araç şarj altyapısı hayata 
geçirilecektir 

Cari Açık/ 
Sanayide Yeşil 
Dönüşümün 
Desteklenmesi 

Doğrudan Sektör açısından yeni bir yatırım alanının 
açılması açısından olumlu finansal 
etkiler söz konusudur. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık 
edecektir. EKK; Hazine ve Maliye Bakanı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve 
Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı ile 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı’ndan müteşekkil olacaktır. 

Kurumsal 
Yönetişim / 

Ekonomi 
Koordinasyon 

Kurulu Kurulması 

Doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından modere 
edilecek olan kurulda yer alan ETKB 
etkisi ile ekonomi ekseninde belirleyici 
olacak enerji politikalarının sektör 
pozisyonu ve öngörüsü kapsamında 
önemli veri setleri oluşturacağı 
öngörülmektedir. 

Toplu taşıma filolarında ve hizmet 
araçlarında elektrikli araçların 
kullanılması teşvik edilecektir 

Cari Açık/ 
Sanayide Yeşil 
Dönüşümün 
Desteklenmesi 

Doğrudan Sektör açısından yeni bir yatırım alanının 
açılması açısından olumlu finansal 
etkiler söz konusudur. İlk etapta 
belediyeler önemli bir paydaş 
konumuna yükselebilecektir. 

Düzenleyici ve denetleyici kurum 
başkanlarının, diğer kurum yönetim ve 
denetim kurullarında görev almaması 
ilke olarak gözetilecektir. 

Kurumsal 
Yönetişim / 
Kurumsal 
Yapıların 

Güçlendirilmesi 

Dolaylı EPDK ve özerk kurum başkanlarının 
diğer kurum yönetim ve denetim 
kurullarında görev almayacağının kural 
haline getirilmesinin beklenen 
düzenleme görevinin tarafsızlıkla yerine 
getirilmesi ilkesini güçlendireceği 
öngörülmektedir. 
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