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Aynı sayaçtan bağlanma şartı aranmaksızın aynı dağıtım bölgesinde,

tüketim tesisinin kurulu gücü ile sınırlı kalmak kaydıyla üretimi tüketimiyle

mahsuplaşabilecek GES’ler kurulabilir.

Mahsuplaşma için üretim ve tüketim tesisinin aynı noktadan bağlantı

zorunluluğu ortadan kalkmış bulunmakta.

Bu durum “Aylık Mahsuplaşma” başlıklı 26. Madde nin 1. Fıkrasında yapılan

değişiklikle de düzenlenmiş.

Özetle, bu durumda, GES’leri sadece çatı ve cepheye kurma zorunluluğu

ortadan kalkmış. Artık arazilere de mahsuplaşmaya yönelik GES kurabilme

imkanı mevzuatta netleşmiş (daha önce EPDK’nın web sitesinde

yayınladığı bir duyuru ile bu statüdeki GES’lerin kabulü yapılıyordu.).

Hali hazırda 5.1.c kapsamında, mahsuplaşma yapan ve ürettiğinin fazlasını

şebekeye verebilen, üretim ve tüketim tesisi aynı sayaçtan bağlı tesisler,

mevcuda ek olarak 5.1.h kapsamında, aynı sayaçta bağlı olmayan, ek

GES’ler kurabilecek. Tabi ki kurduğu üretim tesislerinin toplam gücü, tüketim

noktasının kurulu gücünü geçemeyecek. Ancak bu değişiklik ile daha önce

çatı ve cepheye kurma zorunluluğu nedeniyle, yeri olmadığından, tüketim

gücünden az GES kurabilmiş tesisler, artık tüketim güçlerinin tamamı kadar

GES kurabilecek.
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5. MADDE’nin 1. Fıkrası’na eklenen (h) bendi ile getirilen 

yenilikler
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7. Madde’nin 12. fıkrasında yapılan değişiklik ile tüketim tesisi inşa halinde

iken de öztüketime yönelik GES kurmaya başlanabilecek. Böylece tüketim

tesisinin tamamlanıp kalıcı aboneliğin tesis edilmesinin beklenmesi

gerekmiyor; sadece kalıcı aboneliğe esas trafonun tesis edilmesi yeterli

olacak. Ancak tüketim tesisinin ilgili üretim tesisinin kabulünün yapıldığı tarih

itibarıyla enerji tüketmiyor olması durumunda, tüketim yapılana kadar

üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verildiği

kabul ediliyor ve bu enerji ile ilgili olarak görevli tedarik şirketi tarafından

herhangi bir ödeme yapılmıyor.

.
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Lisanssız GES’lerin inşaatına başlama şartı ile ilgili yenilik2

Marjinal tarım arazisi izni ile ilgili değişiklik3

11. Madde’nin 2. Fıkrası’ndaki değişiklik ile atıksu, içmesuyu arıtma ve

tarımsal sulama amaçlı tesisler için bütünlük arz eden parsel ya da parseller

üzerinde GES kurulmasının önü açılmış. Bu tip tesislerin kendi parsellerinde

marjinal kuru tarım izni alması güç olmakta idi. Ancak bu değişiklik ile, komşu

parsellerde marjinal kuru tarım yazısı alabilecek alanlar olması durumunda,

bu parsellere kurulacak lisanssız GES tesislerinin önü açılmış.



13. Madde’de yapılan değişiklikler ile eksik veya yanlış evrak verildiğinde,

bunları tamamlama şansı tanınmadan, başvurunun direk iadesi yöntemi

getirilmiş. Değişiklik öncesinde başvuru yapılan ay sonuna kadar eksik ve

yanlışların tamamlanması, düzeltilmesi şansı tanınıyor idi.
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Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili değişiklik4

Lisanssız GES’lerin haberleşme sistemi ve SCADA kurması5

21. Madde’nin 3 ve 7. Fıkraları’nda yapılan değişiklikler ile otomatik sayaç

okuma sistemine uyumlu ve ölçme haberleşme sistemi ile irtibatlandırılan

sayaca sahip olma alt sınırı 50 kW’den 10 kW’a düşürülmüş; 50 kW

üzerindeki üretim tesisleri için ise zaten bulunan SCADA kurma ve

haberleşme sistemi ile irtibatlandırma zorunluluğu bu Yönetmeliğe de

eklenmiş.



26. Madde’ye eklenen 10. Fıkra ile mahsuplaşma sonrası ödemelerde de

görevli tedarik şirketini temerrüde düşmesi halinde, üretici firmanın ödemeye

gecikme zammı tahakkuk ettirmesi hakkı tanınmış. Zam oranı, Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre

belirlenen gecikme zammı iki katı olarak belirlenmiş. (daha önce

yönetmeliğin 25. maddesinde bulunan bu zorunluluk, mahsuplaşma ile ilgili

26. Madde’ye de aynen eklenmiş ve mahsuplaşmada da temerrüd faizi

konusu netleştirilmiş.)

Yine 26. Madde’ye eklenen 11. Fıkra ile 30.06.2021’den sonra devreye

girecek lisanssız tesislere YEKDEM kapsamında ödenecek bedellere

yeniden yerli katkı fiyatı eklenmesi şansı tanınmış ve düzenleme

Cumhurbaşkanı’na bırakılmış. Uzun süredir Cetvel-2’den yararlanamayan

lisanssız tesislere, bu değişiklik ile yeniden yerli ekipman kullandıklarında,

Cetvel-2’den yararlanabilmenin önü açılmış.
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İihtiyaç fazlası elektrik ödemeleri ile ilgili değişiklikler6
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