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3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
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GEREKÇE 

Ülkemizde elektrik faturaları üzerinden elektrik tüketimine dair olmayan paylar 
alınmaktadır. Bir elektrik faturasında yüzde 2 TRT payı, yüzde 1 enerji fonu payı, yüzde 5 
belediye tüketim vergisi, yüzde 15 kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli ve perakende satış 
hizmet bedeli alınmaktadır. Bir de bunların üzerinden katma değer vergisi alınmaktadır. 

Elektrik abonelerinden alınan TRT payı 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dayanmaktadır. Kanunun 
2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi, 4 üncü maddesinin ( c) bendi ve 5 inci maddesinin 
(c) bendi elektrik tüketiminden TRT payının alınmasının hukuki altyapısını oluşturmaktadır.
Kanun ile belirlenmiş olması uygulamanın elektrik kullanımıyla ilgili olmayan haksız bir
bedel olmasını engelleyememiştir.

Bu haksız uygulama neticesinde elektrik enerjisi gelirlerinden TRT'ye pay 
aktarılmakta, sanayi sektörü ve hanehalkı üzerinde ekonomik baskı ve haksız rekabet 
yaratmaktadır. 

Ayrıca TRT AKP döneminde iktidarın sesi haline getirilmiştir. Vergi gelirleri ve 
elektrik faturalarından aktarılan kaynaklarla finanse edilen TRT toplumdaki tüm görüşleri 
kapsayıcı yayın yapması gerekirken, hükümet çizgisinde yayın yapmaktadır. TRT'nin son 
dönem yayın politikası bir taraftan iktidarın politika ve faaliyetlerinin propagandası haline 
gelirken diğer taraftan da hükümetin kendisine karşıt olarak tespit ettiği toplumsal ve siyasal 
kuruluşlara karşı açıkça tavır almak üzerine şekillenmektedir. TRT'nin bir yandan 2013 
yılında gelirlerinin yüzde 54,1 'ini karşıladığı elektrik faturalarından ayrılan kaynak ile finanse 
edilirken diğer taraftan toplumun sadece bir kısmına hitap eden yayınlar yapması kabul 
edilebilir bir durum değildir. TRT son dönem yayınlarıyla Anayasa'nın 133 üncü maddesinin 
son fıkrasında yer alan "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon 
kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının 
tarafsızlığı esastır." ibaresine aykırı hareket etmektedir. 

Söz konusu haksız uygulamanın sona erdirilmesi için 3093 sayılı Kanunda yer alan 
elektrik tüketiminden TRT payının alınmasına sebep olan hükümlerin yürürlükten 
kaldırılması gerekmektedir. 

https://encazip.com/trt-payi
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MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Elektrik enerjisi satış bedelinden Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu için alınan 
payın kaldırılması amaçlanmıştır. 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3- Yürütıne maddesidir. 



TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


