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GEREKÇE: 

Elektrik faturalarına yansıyan TRT payı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu giderlerinin karşılanması 
amacıyla, elektrik tüketicilerinden tahsil edilir. TRT Payı, faturadaki tüketim tutarı; yani aktif enerji 
bedeli üzerinden yüzde %2 oranında alınır. Bu katkı payı, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon 
Gelirleri Kanunu uyarınca alınır. Kanununa göre, elektrik satış şirketleri abonelerden tahsil ettikleri 
payları TRT'ye yatırmakla yükümlüdür. 

Faturada vergilerin bulunduğu alt kısımda aylık ne kadar TRT payı ödendiği görülebilir. TRT bugün 
bütün kanallarıyla iktidarın sesi haline gelmiştir. Halkın parasıyla yaşayan, tarafsız olması gereken bir 
yayın kurumunun iktidar yanlısı yayın yapması demokrasilerde kabul edilebilir bir durum değildir. 
Özellikle son yıllarda yanlı yayınlar ve programlar yapmaya başlayan ve Devlet kanalı olarak 
nitelendirdiğimiz TRT'nin her kesimden vergi alması da kabul edilemez. Ayrıca ülkemiz büyük bir 
ekonomik kriz içerisinde ve vatandaşın beli bükülmüş iken TRT payı alınmasını doğru bulmuyor ve TRT 
payının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

https://encazip.com/trt-payi
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KURUMU KANUNUNDA YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN 

MADDE 1- 4/12/1984 tarihli ve 3093 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 
inci maddesinde yer alan "elektrik enerjisi paylar" ibaresi madde metninde 

MADDE 2- 3093 Kanunun 2 nci maddesinin birinci (b) bendi yürürlükten 

MADDE 3- 3093 Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi yürürlükten 

MADDE 4- 3093 Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi yürürlükten 

MADDE 5- Bu Kanun tarihinde girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini yürütür. 


