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ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 
MADDE METİNLERİNİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Mevcut Metin Taslak Metin 
Amaç 
MADDE 1  
(1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik 
ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden 
karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim 
tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim 
kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde 
meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, 
gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların 
belirlenmesidir. 

Amaç 
MADDE 1  
(1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik 
ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden 
karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim 
tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim 
kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde 
meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, 
gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların 
belirlenmesidir. 
 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 
(1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 
c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin 
elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile 
çarpılmış halini, 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 
(1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 
c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Dağıtım sistemi için Bbir 
kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım 
faktörü ile çarpılmış halini, iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında 
yer alan güç değerini, 
 

Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti 
MADDE 5  

Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti 
MADDE 5  
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(1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf 
olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır: 
 
ğ) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait tarımsal 
sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki 
sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme güçleri 
toplamı ile sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisleri. 
 
h) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri. 

(1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf 
olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır: 
 
ğ) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama 
birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı 
anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin 
sözleşme güçleri toplamı ile sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından veya DSİ’nin izniyle sulama birlikleri 
tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisleri,. 
h) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve 
tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki 
sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki 
sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da 
farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisi, 
ı) Sulama birliklerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim 
sorumluluğuna sahip olduğu taşınmazlar ile sulama birliği ve DSİ’nin 
mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulunan diğer taşınmazlar üzerinde 
DSİ’nin uygun görüşüyle kurulan ve sulama birlikleri tarafından 
işletilen bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak 
kaydıyla kurulan yenilenebilir enerji üretim tesisleri, 
i) İl özel idareleri tarafından kurulan tüzel kişilerin, il özel idaresi 
tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi veya klasik kanallı 
şebekeleri ile sadece sulama amacına hizmet eden şebekenin su kaynağı 
üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması 
hâlinde kurulacak üretim tesisleri. 
 

(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım sisteminde yeterli kapasite 
bulunması halinde bir tüketim tesisi için mahsuplaşma yapısına sahip 
birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi veya 

(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım ve/veya iletim sisteminde 
yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için aynı 
mahsuplaşma ve destekleme yapısına sahip birden fazla yenilenebilir 
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aynı ölçüm noktasında birden fazla kojenerasyon tesisi kurulmasına 
izin verilebilir. Her bir tüketim tesisi için birinci fıkranın (c) bendi 
kapsamında kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü, birinci fıkranın 
(c) bendi kapsamındaki azami kapasiteden fazla olamaz. Bir gerçek 
veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için sadece bir adet 
mikrokojenerasyon tesisi kurabilir. 
 

enerji kaynağına dayalı üretim tesisi veya aynı ölçüm noktasında birden 
fazla kojenerasyon tesisi kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim 
tesisi için birinci fıkranın (c) bendi kapsamında kurulabilecek 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya 
tesislerinin toplam kurulu gücü, birinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki 
azami kapasiteden fazla olamaz. Bir gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki 
her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikrokojenerasyon tesisi 
kurabilir. 
 

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel 
kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi 
içerisinde olması zorunludur. 
 
 
 
 
 

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel 
kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi 
içerisinde olması zorunludur. Ancak OSB dağıtım bölgesinde yer alan 
kişilerce, OSB içerisinde gerekli yer temininin sağlanamaması halinde, 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında, aynı görevli 
tedarik şirketi bölgesi sınırları içerisinde olmak koşuluyla OSB dağıtım 
lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir. 

(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri 
kapsamında yer alan üretim tesisleri için kurulu güç üst sınırı 
uygulanmaz. 
 

(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ), ve (h), (ı) ve (i) bentleri 
kapsamında yer alan üretim tesisleri için kurulu güç üst sınırı 
uygulanmaz. 

 
 
 
 
 

(9) Mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde uyarınca yürütülen, birinci 
fıkranın (c) bendi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu 
düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri 
tamamlanan üretim tesisleri ile aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alan 
tüketim tesisleri ilişkilendirilerek birinci fıkranın (h) bendi kapsamına 
geçiş sağlanabilir. 
 

 (10) Mahsuplaşma işlemleri Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü madde 
hükümleri kapsamında 26 ncı madde uyarınca yürütülen, birinci 
fıkranın (ç) bendi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu 
düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri 
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tamamlanan üretim tesisleri için birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında 
kurulu güç artış talebinde bulunulabilir. 
 

Bağlantı esasları 
MADDE 7 
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının; 
 
 

Bağlantı esasları 
MADDE 7 
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının; 
 
c) (h) bendi kapsamında aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları 
içerisinde olmak koşuluyla kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına 
bağlı tesisler, kurulu gücüne bağlı olarak veya aynı ölçüm noktasındaki 
kurulumlarda tüketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması 
halinde, 
 

(6) TEİAŞ tarafından ilgili trafo merkezine ilişkin arıza akım limitinin 
aşıldığının bildirilmesi halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular 
herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir. 

(6) TEİAŞ tarafından ilgili trafo merkezine ilişkin arıza akım limitinin 
ve/veya ilgili trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız 
nominal görünür gücünün aşıldığının bildirilmesi halinde, ilgili trafo 
merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade 
edilir. 
 

(7) İletim seviyesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 
kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere bağlantı 
noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı ile 
tüketim tesisine ait dağıtım tesislerinin geçici kabulü yapılmamış ise bu 
Yönetmelik kapsamında başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular 
herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir. 

(7) İletim seviyesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 
kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere; bağlantı 
noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı ile 
özel trafosu olan kişiler için tüketim tesisine ait dağıtım tesislerinin 
geçici kabulü yapılmamış ise bu Yönetmelik kapsamında başvuru 
yapılamaz. Yapılan başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin 
iade edilir. 
 

(8) İletim seviyesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 
kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere Bu 
Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için dördüncü 
fıkrada tanımlanan istisnalar dışında trafo merkezlerine doğrudan 
bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz. 

(8) İletim seviyesinden veya dağıtım seviyesinden 10 MW ve üzeri 
kurulu güce sahip olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 
kapsamında kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere, bu 
Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için dördüncü 
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fıkrada tanımlanan istisnalar dışında trafo merkezlerine doğrudan 
bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz. 
 
(18) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan 
kişilerce aynı ölçüm noktasında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücünün iki katına kadar üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, özel 
trafosu olan kişiler için çekiş yönlü bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücü sabit kalmak kaydıyla trafolarda güç artış talebinde bulunulabilir 
 

Başvuruların alınması 
MADDE 10  
 
(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) 
bentleri kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 
Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler ile ilgili şebeke 
işletmecisine başvuruda bulunur. 
 

Başvuruların alınması 
MADDE 10  
 
(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h), 
(ı) ve (i) bentleri kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel 
kişiler, Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler ile ilgili şebeke 
işletmecisine başvuruda bulunur. 
 

Başvuruda bulunulabilecek tesisler 
MADDE 11  
(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen kurum tarafından 10 kW’a (10 kW dahil) kadar tip proje 
hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve 
kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne 
kadar, üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı üretim tesisleri için 
başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde Kurum 
tarafından belirlenen usul ve esaslar ile bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu formatı kapsamında işlem tesis edilir. Bu kapsamda 
gerçekleşecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
tesislerine ilişkin başvurular, Kurum tarafından belirlenen usul ve 
esaslar uyarınca değerlendirilir. 

Başvuruda bulunulabilecek tesisler 
MADDE 11  
(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen kurum tarafından 1025 kW’a (1025 kW dahil) kadar tip 
proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı 
ve kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne 
kadar, üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı üretim tesisleri için 
başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde Kurum 
tarafından belirlenen usul ve esaslar ile bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu formatı kapsamında işlem tesis edilir. Bu kapsamda 
gerçekleşecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
tesislerine ilişkin başvurular, Kurum tarafından belirlenen usul ve 
esaslar uyarınca değerlendirilir. 
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 (5) Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan 
pirolitik yağ ve pirolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan 
lisanssız üretim başvurularında, söz konusu yakıtın ilgili elektrik üretim 
tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak 
kullanılmaması gerekir. 
 

Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi 
MADDE 14 
1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular başvuruları 
komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip 
eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ 
tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik 
değerlendirme yapılmaksızın reddedilir. 
 

Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi 
MADDE 14 
(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuruları 
komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip 
eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ 
tarafından arıza akım limitinin aşıldığı ve/veya ilgili trafo merkezindeki 
transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığı 
bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir. 
 

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı 
MADDE 19  
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim 
tesislerinin kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden 
itibaren, sayacın tesis edildiği noktaya göre; 

a) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim 
tesislerinde üç yıl, 

b) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim 
tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl, 

c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl, 
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde 2/11/2013 

tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri 
için öngörülen süre, 

içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul 
tarafından uygun bulunan haller dışında, bu sürelerin sonunda üretim 

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı 
MADDE 19 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim 
tesislerinin kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden 
itibaren, sayacın tesis edildiği noktaya göre; 

a)a) İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosundan beslenen 
tüm üretim tesislerinde bir yıl,  
         b) İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosundan 
beslenmeyen, 

1. OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı 
üretim tesislerinde üç yıl, 

2. diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerinde iki yıl 
b) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim 

tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl, 
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl, 
çc) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde 2/11/2013 

tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası 
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tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması, tahsis edilen 
kapasite, teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin 
belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir. 
 

Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri 
için öngörülen süre, 

içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren imzalanacak bağlantı anlaşmalarında bu 
sürelere de yer verilir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci 
maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun 
bulunan haller dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin 
tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması, tahsis edilen kapasite, 
teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri 
kendiliğinden hükümsüz hale gelir. 
 

Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri 
MADDE 21 
(5) Bu madde kapsamındaki sayaçlar ilgili şebeke işletmecisi 
tarafından temin ve tesis edilir. 

Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri 
MADDE 21 
(5) Bu madde kapsamındaki sayaçlar dağıtım sistemine bağlanacak 
üretim tesisleri için ilgili dağıtım şebeke işletmecisi tarafından temin 
ve tesis edilir. İletim sistemine bağlanacak üretim tesisleri için 
kullanıcının mülkiyet sınırında kalan ölçü noktalarına tesis edilecek 
sayaçlar kullanıcı tarafından temin edilir ve TEİAŞ tarafından tesis 
edilir. 
 

  
İşletme 
MADDE 22 
(1) Üretim tesisi, bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden 
daha büyük güçte çalıştırılamaz. Üretim tesisinin bağlantı 
anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden daha büyük bir güçte 
çalıştırılması halinde Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım 
Sistemine Bağlantı Anlaşmasında yer alan cezai şartlar uygulanır. 

İşletme 
MADDE 22 
(1) Üretim tesisi, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasında yer 
alan anlaşma gücünden daha büyük güçte çalıştırılamaz. Üretim 
tesisinin bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasında yer alan 
anlaşma gücünden daha büyük bir güçte çalıştırılması halinde dağıtım 
sistemine bağlı üreticiler için Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin 
Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasında yer alan cezai şartlar,  iletim 
sistemine bağlı üreticiler için iletim sistemi Sistem Kullanım 
Anlaşmasında yer alan cezai şartlar uygulanır. 
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Aylık mahsuplaşma uygulanması 
MADDE 26 
(1) İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu almaya hak kazanan üretim tesisleri için, üretilerek şebekeye 
verilen elektrik enerjisi miktarını bağlantı anlaşmasında belirlenen yere 
takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit eder. 
 
 

Aylık mahsuplaşma uygulanması 
MADDE 26 
(1) İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu almaya hak kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisleri için, üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi 
miktarını bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç 
verilerinden saatlik bazda tespit eder. 
 

(4) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayarak 5 inci maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendi ile 11 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkraları kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen üretim 
tesislerinde aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde 
şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi 
tarafından, on yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin 19 
uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde şebekeye enerji vermeye 
başladığı tarihten itibaren hesaplanır. On yıllık sürenin bitiminden 
itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar YEK 
Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenir. 
 

(4) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayarak 5 inci maddenin 
birinci fıkrasının (c), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleridi ile 11 inci 
maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
kurulan ve işletilen üretim tesislerinde aylık mahsuplaşma sonucunda 
her fatura döneminde şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi 
görevli tedarik şirketi tarafından, on yıl süreyle satın alınır. Bu süre 
ilgili üretim tesisinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde 
şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır. On 
yıllık sürenin bitiminden itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar YEK Kanunu’nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. 
 

 (12) Sisteme dağıtım seviyesinden bağlı tüketim tesisleri için 5 inci 
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme iletim 
seviyesinden bağlanan üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, 
üretim tesisine ait elektrik enerjisi veriş miktarları bağlantı 
anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda 
tespit edilerek TEİAŞ tarafından her ayın üçüncü iş gününe kadar ilgili 
dağıtım şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve işlemler 
ilgili dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.   
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 (13) OSB dağıtım lisansı bölgesinde yer alan tüketim tesisleri için 5 
inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme aynı 
görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içerisinden bağlanacak şekilde 
üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesisine ait 
elektrik enerjisi çekiş miktarları ve varsa aynı ölçüm noktasında üretim 
tesisine ait veriş miktarları bağlantı anlaşmasında belirlenen yere 
takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilerek OSB dağıtım 
lisansı sahibi tüzel kişi tarafından her ayın üçüncü iş gününe kadar ilgili 
görevli tedarik şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve 
işlemler ilgili OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile görevli tedarik 
şirketi tarafından yürütülür. 
 

Tüketim tesisleri 
MADDE 28 
(1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin bir dağıtım 
bölgesinde kurulu üretim tesisinde ürettikleri enerji, ancak aynı dağıtım 
bölgesi içerisinde yer alan ve aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da 
tesislerinde tüketilebilir. 
 
 

Tüketim tesisleri 
MADDE 28 
(1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin bir dağıtım 
bölgesinde kurulu üretim tesisinde ürettikleri enerji, 5 inci maddenin 
beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla ancak aynı dağıtım bölgesi 
içerisinde yer alan ve aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde 
tüketilebilir. 

(8) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin 
olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden 
herhangi biri için tüketim için yapılan anlaşma veya sözleşmenin 
geçersiz hale gelmesi ve/veya söz konusu tüketim tesisleri için 
başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi 
halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi 
tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji 
ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından 
herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji 
YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. 

(8) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin 
olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden 
herhangi biri için tüketim için yapılan anlaşma veya sözleşmenin 
geçersiz hale gelmesi ve/veya söz konusu tüketim tesisleri için 
başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi 
halinde, ilgili aya döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik 
şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu 
enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi 
tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme 
verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. 
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 (11) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında OSB 
dağıtım lisansı bölgesi sınırları dışarısında kurulacak üretim tesisleriyle 
ilişkilendirilen tüketim tesislerinin ikili anlaşma ile elektrik tedarik 
etmesi zorunludur. 
 

Bedeller 
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a 
kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine 
emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez. 
 

Bedeller 
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a 
kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine 
emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez. 
 

Diğer hükümler 
MADDE 37 
(7) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel kişiliği 
altında veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile 
birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili üretim tesisi veya tesislerinin 
tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi mer’i 
mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi 
tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla 
kabul şartı aranmaz. Birleşme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın 
ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat 
kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur. Birleşme talebi 
kapsamında sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması 
halinde, birleşme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması 
gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura 
dönemi sonu itibarıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz 
olarak başvuruda bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmecilerince 
talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara 
eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Birleşme işleminin ilgili tüzel 
kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması 
halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından 
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili 
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi 

Diğer hükümler 
MADDE 37 
(7) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel kişiliği 
altında veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile 
birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili üretim tesisi veya tesislerinin 
tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi mer’i 
mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi 
tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla 
kabul şartı aranmaz. Birleşme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın 
ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat 
kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur. Birleşme talebi 
kapsamında sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması 
halinde, birleşme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması 
gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura 
dönemi sonu itibarıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz 
olarak başvuruda bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmecilerince 
talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara 
eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Birleşme işleminin ilgili tüzel 
kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması 
halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından 
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili 
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi 
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bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e 
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. 
 

bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e 
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. 

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim 
tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya 
kısmi olarak bölünmek istemesi halinde bölünme işlemi mer’i mevzuat 
kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin 
aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı 
aranmaz. Bölünme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın ilk on günü 
içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve 
işlemler için başvuruda bulunulur. Bölünme talebi kapsamında 
sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde, bölünme 
işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler 
ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura dönemi sonu itibarıyla 
sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda 
bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep 
değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara 
eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Bölünme işleminin ilgili tüzel 
kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması 
halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından 
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili 
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi 
bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e 
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. 
 

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim 
tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya 
kısmi olarak bölünmek istemesi halinde bölünme işlemi mer’i mevzuat 
kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin 
aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı 
aranmaz. Bölünme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın ilk on günü 
içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve 
işlemler için başvuruda bulunulur. Bölünme talebi kapsamında 
sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde, bölünme 
işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler 
ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura dönemi sonu itibarıyla 
sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda 
bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep 
değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara 
eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Bölünme işleminin ilgili tüzel 
kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması 
halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından 
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili 
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi 
bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e 
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. 

(10) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı 
ortakları, kontrolünde olan tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve 
dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve bu kişilerin 
kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi 
ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, bu 
Yönetmelik kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim 
başvurusunda bulunamaz. 

(10) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı 
ortakları, kontrolünde olan tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve 
dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve bu kişilerin 
kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi 
ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, bu 
Yönetmelik kapsamında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 
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 kapsamındaki talepler hariç olmak üzere rüzgâr ve güneş enerjisine 
dayalı üretim başvurusunda bulunamaz. 
 

(11) İlgili şebeke işletmecileri ve ilgili görevli tedarik şirketleri bu 
Yönetmeliğin uygulanması veya Kurum tarafından istenen hususların 
yerine getirilmesi amacıyla yazılı veya elektronik ortamda gerekli veri 
ve bilgi transferi yapabilir. 

(11) İlgili şebeke işletmecileri ve ilgili görevli tedarik şirketleri bu 
Yönetmeliğin uygulanması veya Kurum tarafından istenen hususların 
yerine getirilmesi amacıyla yazılı veya elektronik ortamda gerekli veri 
ve bilgi transferi yapabilir. Haberleşmenin gerekli olduğu durumlarda 
ilgililerce mevzuatta yer alan işlemlerinin aksamamasını temin edecek 
şekilde sürelere riayet edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması 
zorunludur.   
 

 OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak 
tesisler 
GEÇİCİ MADDE 5 
 (1) Dağıtım Lisansı Sahibi OSB Tüzel Kişiliğine ait lisanssız üretim 
tesislerinin Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası 
Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 14 üncü maddesi uyarınca 
tanımlanan bağlantı noktalarında yer alan sayaçlar ile ilişkilendirilmesi 
ve mahsuplaşma işlemlerinin bu sayaçlar üzerinden yürütülmesi 
zorunludur. 
 

 (2) Birinci fıkra kapsamında yer alan ve henüz gerekli ilişkilendirme 
işlemleri gerçekleştirilmeyen üretim tesisleri için gerekli ilişkilendirme 
işlemlerinin, ilgisine göre TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından 
31/12/2022 tarihine kadar tamamlanması zorunludur. 
 

 (3) Bu madde kapsamında yer alan ve kabul işlemleri tamamlanarak 
işletmeye geçen üretim tesislerinde, saatlik veya aylık mahsuplaşma 
sonucu oluşan ihtiyaç fazlası enerji için ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca işlem tesis edilir. 
 

 Pirolitik gaz ve pirolitik yağ kullanan lisanssız üretim tesisleri 
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GEÇİCİ MADDE 6 
 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, atık lastiklerin 
işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ile pirolitik 
gazın yakıt olarak kullanılması planlanan ve bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da kabulü 
tamamlanarak işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinde de söz 
konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu 
kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması zorunludur. 
 

 (2) Kabulü tamamlanan lisanssız üretim tesislerinden, pirolitik yağ ile 
pirolik gazı elektrik üretim tesislerinde üretilmeyen ve bu kaynaklar 
dışında başka kaynak kullanan üretim tesislerinin 30/06/2023 tarihine 
kadar ilgili yakıtları elektrik üretim tesisinde üretecek şekilde gerekli 
işlemleri yapması ve varsa diğer kaynakların kullanımına son vermesi 
gerekmektedir. 
 

 

 


