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Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 
5. Maddesi’nde yapılan değişiklikle 
sadece elektrik aboneliği DSİ’ye ait 
sulama tesislerine değil, sulama 
birliklerine ve İl Özel İdareler’in sulama 
amacı ile kuracağı teşebbüslere ait 
tesislere de öztüketim amaçlı GES 
kurabilme şansı getirilmiş. Ancak 
bunlarda DSİ onayı zorunlu kılınmış. 
Sulama birliklerine ve İl Özel İdare 
Teşebbüslerine ilişkin aboneliklerin 
öztüketim amaçlı GES kurması 
noktasındaki belirsizlik giderilerek, bunlar 
da net olarak mevzuata alınmış.

Sulama birliklerine ve İl özel idare 
teşebbüslerine ilişkin aboneliklerin 
öztüketim amaçlı GES kurması 
noktasındaki belirsizlik giderilerek, bunlar 
da net olarak mevzuata alınmış.

Her yıl 3GW Güneş

Madde 3



5.1.c kapsamında birden fazla üretim 
tesisi kurulması istendiğinde, sonrakilerin 
5.1.h kapsamında, aynı dağıtım 
bölgesinde olmak şartı bulunmaksızın 
kurulabilmesi hükmü getirilmiş. Bu üretim 
tesislerinin aynı mahsuplaşma sistemine 
ek olarak aynı destekleme sisteminde de 
bulunması şartı getirilmiş. Yine daha 
önce bu kapsamda kurulabilecek 
kojenerasyon tesisi 1 ile sınırlı iken, bu 
sınır kaldırılmış. Birden çok kojenerasyon
tesisi (5.1.d kapsamı), bir tüketim tesisi 
ile ilişkilendirilebilecek.
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Madde 3
(devam)

Yönetmeliğin Madde 13’ünde yapılan 
değişiklikler ile; başvuruların şebeke 
işletmecisince kurulan komisyon 
tarafından incelenmesi için her ayın ilk 15 
günü olarak tanınan süre 20’ye 
çıkarılmış. 

Pratikte zaten uzayan bu süreler, 
mevzuat ile resmen esnetilmiş.

Madde 7
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Yönetmeliğin Madde 14’ünde yapılan 
değişiklik ile; evrak yönünden eksiksiz 
yapılmış başvuruların teknik 
değerlendirmesi için tanınan süre de 
sonraki ayın ilk 15 gününden 20’ye 
çıkarılmış. 

Pratikte zaten uzayan bu süreler, 
mevzuat ile resmen esnetilmiş.

Madde 8

Madde 14

Yönetmeliğin Madde 24’üne eklenen fıkra 
ile, kojenerasyon tesisleri (5.1.d) ile farklı 
ölçüm noktasında yenilenebilir kaynağa 
dayalı üretim tesisi (5.1.h) kurulması ve 
saatlik mahsuplaşma sonrası üretilen 
tüketim fazlası elektriğin tüketicinin 
abone grubuna ait aktif enerji bedelinden 
satılması şansı tanınmış. 

Özetle Madde 3 ile kojenerasyon
tesislerine ek olarak 5.1.h kapsamında 
GES tesisi de kurulursa, bunların tüketim 
fazlası elektriğini hangi fiyattan satacağı 
konusu netleştirilmiş.



Her yıl 3GW Güneş

Yönetmeliğin Madde 26’sına eklenen;

• Fıkra 15 ile; 5.1.ç kapsamında 
kurduğu üretim tesisi ile tüketimini 
mahsuplayan tesislere, buna ek 
5.1.h’tan da tüketim tesisi kurabilme 
hakkı tanınmış. Tüm üretim tesislerinin 
toplam kurulu gücü, tüketim tesisinin 
sözleşme gücünü geçemeyeceği 
hükmü getirilmiş.

• Fıkra 16 ile; 12/5/2019 tarihinden 
sonra çağrı mektubu almış kişilerin, 
ihtiyacı üzerinde satabileceği üretimi, 
ilgili tüketim tesisinin toplam elektrik 
enerjisi tüketimini geçemeyeceği 
hükme bağlanmış (satış kısıtlaması). 
50 kW ve altındaki mesken abone 
gruplarına ait üretim tesisleri bu 
kısıtlamadan muaf tutulmuş.

Madde 16*

Satış 
Kısıtlaması

*Usul ve esaslar için dökümanın sonundaki kurul kararı incelemesini okuyabilirsiniz.
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Yönetmeliğin Madde 28’inde yapılan 
değişikliklerle, 5.1.h kapsamında 
kurulabilecek, OSB içinde veya dışında 
olsun tüm tüketim tesisleri ile 
ilişkilendirilebilecek üretim tesislerinde, 
tüketim tesisi ile aynı dağıtım bölgesinde 
olma şartı kaldırılmış. Aynı zamanda, 
aynı tüzel kişiye ait birden fazla tüketim 
tesisisin aynı üretim tesisi ile 
ilişkilendirilmesi mümkün kılınmış. 

Bir veya birçok tüketim tesisi, ülkenin 
herhangi bir yerinde 5.1.h kapsamında 
kurulabilecek bir üretim tesisi ile 
ilişkilendirilebilecek! OSB’deki 
tüketicilerin de öztüketime yönelik 
kuracakları tesisin OSB içerisinde olma 
şartı da kaldırılmış!

Madde 17

Aynı
Dağıtım
Bölgesinde Olma
Zorunluluğunun
Kalkması
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Tüketim fazlası üretimin satışını kısıtlayan Yönetmelik Madde 26 Fıkra 
16’nın uygulaması ile ilgili usul ve esaslar belirlemiş. Buna göre:

Madde 1: Satışa konu edilebilecek ihtiyacın üzerindeki elektiriğin
hesabında kullanılacak tüketim miktarının, önceki takvim yılında şebekeden 
çekilen, mahsuplaşma öncesi toplam elektrik enerjisi olduğu

Madde 2: Bir önceki yılı kapsayan tüketim olmaması halinde, ilgili tüketim 
miktarının, mevcut aylık tüketimlerin ortalamasının alınarak, yıllık baza 
çekilmesi ile hesaplanması

Madde 3: Tüketim tesisisin, içinde bulunulan yılda, 1 ve 2. maddelerdeki 
tüketim miktarından fazla tüketim yapması halinde, satışa konu 
edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin, bu fazla tüketim dikkate alınarak 
hesaplanması (yani tüketim artmış ise, aslında satılabilecek ihtiyaç fazlası 
elektrik de o oranda arttırılıyor)

Madde 4: Üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı 
tesislerde (5.1.c kapsamındakiler) tüketim miktarının, üretim tesisine 
konulacak tek yönlü sayaç verileri dikkate alınarak üretimden ayıklanması

Madde 6: YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak alınacak, yukardaki maddeler 
uyarınca hesaplanan tüketim miktarının üzerindeki tüketim fazlası üretim 
miktarı için lisanssız üretim tesisi sahibinin sistem kullanım bedeli 
ödememesi; ilgili sistem kullanım bedelinin ilgili GTŞ tarafından ödenmesi

hükme bağlanmış.
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