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DESTEK VE TEDBİRLER HAKKINDA KANUN TASLAĞI 

TELKODER GÖRÜŞLERİ 
19.12.2022 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme 

 Kanun taslağında üzerinde yapılan güncellemeler/değişiklikler neticesinde varılan noktanın, sektörün gelişimi açısından çok değerli ve olumlu olduğu 

düşünülmekte olup, bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin süreci yönetim şekli ve ilgili tüm taraflarla kurduğu pozitif iletişim ayrıca 

değerli görülmektedir. 

Taslak Kanun Metni Önerilen Metin Görüş ve Değerlendirme 

MADDE 4- (1) Türkiye’de kurulu ve kendisi 

tarafından işletilen, her biri aktif şekilde 

kullanılan en az 400 metrekare beyaz alana 

veya 1.000 kVA trafo gücüne sahip, TSE EN 

50600 standardına göre Kullanılabilirlik Sınıfı 3 

veya üstü Tesis Belgesi’ni veya buna denkliği 

Bakanlık tarafından kabul edilen başka bir 

belgeyi haiz veri merkezleri için, veri merkezi 

işletmecileri işbu Kanun’un yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 11 (on bir) yıl süreyle elektrik 

enerjisi desteğinden faydalanabilir. Söz konusu 

veri merkezlerinden veri merkezi hizmeti alan 

müşteriler aynı süre boyunca barındırma 

desteğinden yararlanabilir. Bakanlık, TSE EN 

50600 standardına göre Kullanılabilirlik Sınıfı 3 

veya üstü Tesis Belgesi’ne denk olduğunu 

 Kanuna konu elektrik enerji desteği ile barındırma 

desteğinin TSE EN 50600 standardına göre 

Kullanılabilirlik Sınıfı 3 veya üstü Tesis Belgesi’ni 

veya buna denkliği Bakanlık tarafından kabul 

edilen başka bir belgeyi haiz veri merkezleri 

kapsamında kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu 

kapsamda Bakanlığın, TSE EN 50600 standardına 

göre Kullanılabilirlik Sınıfı 3 veya üstü Tesis 

Belgesi’ne denk olduğunu kabul ettiği diğer ulusal 

veya uluslararası belgeleri Kanun’un yürürlüğe 

girmesini takip eden iki ay içerisinde resmi 

internet sitesinden duyurması beklenmektedir. 

Uptime Institute tarafından verilen tesis 

belgesinin denk kabul edilecek belgeler arasında 

yer alması talep edilmektedir.  Bakanlık tarafından 

denkliği kabul edilen belgelerin içerisine BICSI-TIA 
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kabul ettiği diğer ulusal veya uluslararası 

belgeleri bu Kanun’un yürürlüğe girmesini 

tarihi takip eden iki ay içerisinde resmi internet 

sitesinden duyurur. 

942- Uptime Institute Tier Sınıflandırmasın da 

dâhil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz (Uptime 

Design and Facility TIER III, vb.). 

MADDE 5- (1) Dördüncü maddenin 

uygulanmasına yönelik olarak, bir veri merkezi 

işletmecisi tarafından Bakanlık Merkez 

Teşkilatı’na bilinçli şekilde yanıltıcı beyan ve 

bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi 

durumunda, söz konusu veri merkezi 

işletmecisi bu tespiti takip eden 5 yıl boyunca 

elektrik enerjisi desteğinden faydalanamaz. 

Bahse konu yanıltıcı beyan ve bildirimler 

nedeniyle yapılan haksız destek ödemeleri, 

Bakanlık tarafından yasal faiziyle birlikte ilgili 

veri merkezi işletmecisinden tahsil edilir. Bu 

durumda ayrıca, Bakanlık tarafından veri 

merkezi işletmecisine, yapılan haksız destek 

ödemesinin otuz katından kırk katına kadar 

idari para cezası uygulanır ve savcılığa suç 

duyurusunda bulunulur. 

 

(2) Dördüncü maddenin uygulanmasına yönelik 

olarak, veri merkezi hizmetini kullanan bir 

müşteri tarafından Bakanlık Merkez Teşkilatı’na 

bilinçli şekilde yanıltıcı beyan ve bildirimde 

bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda, 

MADDE 5- (1) Dördüncü maddenin 

uygulanmasına yönelik olarak, bir veri merkezi 

işletmecisi tarafından Bakanlık Merkez 

Teşkilatı’na bilinçli şekilde yanıltıcı beyan ve 

bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi 

durumunda, söz konusu veri merkezi işletmecisi 

bu tespiti takip eden 5 yıl boyunca elektrik enerjisi 

desteğinden faydalanamaz. Bahse konu yanıltıcı 

beyan ve bildirimler nedeniyle yapılan haksız 

destek ödemeleri, Bakanlık tarafından yasal 

faiziyle birlikte ilgili veri merkezi işletmecisinden 

tahsil edilir. Bu durumda ayrıca, Bakanlık 

tarafından veri merkezi işletmecisine, yapılan 

haksız destek ödemesinin otuz katından kırk 

katına kadar idari para cezası uygulanır. ve 

savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

 

 (2) Dördüncü maddenin uygulanmasına yönelik 

olarak, veri merkezi hizmetini kullanan bir 

müşteri tarafından Bakanlık Merkez Teşkilatı’na 

bilinçli şekilde yanıltıcı beyan ve bildirimde 

bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda, söz 

konusu müşteri bu tespiti takip eden 5 yıl 

Madde 5’te düzenlenen, savcılığa suç 

duyurusunda bulunmaya yönelik yaptırım ile 

Madde 6’da düzenlenen hapis cezasına ilişkin 

yaptırımın, tüzel kişiliğe haiz kurumsal şirketlerde 

karar organın tek kişi olmaması, kurumsal 

organizasyon yapısında yapılan işlere ilişkin karar 

veren ile yerine getiren kişi ve kişilerin her 

durumda aynı olmaması, taslak kanununda 

düzenlenen hak ve yükümlülüklerin kurumsal 

şirkete ait iken bunlara aykırılık halinde 

uygulanacak yaptırımlar arasında kişiye hapis 

cezası verilmesinin cezaların şahsiliği ilkesi de göz 

önünde bulundurulduğunda uygun olmayacağı 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yandaki 

sütunda ilgili yerlerin revize edilmesi 

önerilmektedir. 
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söz konusu müşteri bu tespiti takip eden 5 yıl 

boyunca barındırma desteğinden 

faydalanamaz. Bahse konu yanıltıcı beyan ve 

bildirimler nedeniyle yapılan haksız destek 

ödemeleri, Bakanlık tarafından yasal faiziyle 

birlikte ilgili müşteriden tahsil edilir. Bu 

durumda ayrıca, Bakanlık tarafından ilgili 

müşteriye, yapılan haksız destek ödemesinin 

yirmi katından otuz katına kadar idari para 

cezası uygulanır ve savcılığa suç duyurusunda 

bulunulur. 

 

MADDE 6- (8) Bu maddenin birinci ve altıncı 

fıkrasına aykırı davranan kamu görevlileri ile 

ikinci fıkrasına aykırı davranan işletmeci veya 

hizmet sağlayıcı yetkilileri hakkında üç yıldan 

beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(9) Bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı 

davranan işletmeci veya hizmet sağlayıcı 

yetkilileri hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 

boyunca barındırma desteğinden faydalanamaz. 

Bahse konu yanıltıcı beyan ve bildirimler 

nedeniyle yapılan haksız destek ödemeleri, 

Bakanlık tarafından yasal faiziyle birlikte ilgili 

müşteriden tahsil edilir. Bu durumda ayrıca, 

Bakanlık tarafından ilgili müşteriye, yapılan haksız 

destek ödemesinin yirmi katından otuz katına 

kadar idari para cezası uygulanır. ve savcılığa suç 

duyurusunda bulunulur. 

 

MADDE 6- (8) Bu maddenin birinci ve altıncı 

fıkrasına aykırı davranan kamu görevlileri ile 

ikinci fıkrasına aykırı davranan işletmeci veya 

hizmet sağlayıcı yetkilileri hakkında üç yıldan beş 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(9) Bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davranan 

işletmeci veya hizmet sağlayıcı yetkilileri 

hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 

 


