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Görevli tedarik şirketi sınırı olmaksızın
birden fazla tüketim tesisinin yine birden
fazla üretim tesisi ile mahsuplaşmasının
önü açılmış. Özetle artık çoklu tüketim
tesisleri çoklu üretim tesisleri ile
öztüketim amaçlı mahsuplaşabilecek ve
bu tesisler farklı farklı dağıtım
bölgelerinde yer alabilecek.
Yine bu fıkraya eklenen cümle ile üretim
ve tüketim tesislerinin farklı dağıtım
bölgelerinde olmaları durumunda
mahsuplaşma işleminin EPİAŞ tarafından
yürütüleceği belirlenmiş.

Her yıl 3GW Güneş

Madde 26
Fıkra 13

Madde 28
Fıkra 1 ve 2

5.1.h kapsamında, birden fazla üretim
tesisi oluşturulabileceği hükme
bağlanmış. Ayrıca OSB’lerde bulunan
tüketim tesis veya tesislerinin de OSB
dağıtım bölgesi dışındaki üretim tesis
veya tesisleri ile 5.1.h kapsamında
mahsuplaşabilmesinin önü açılmış.



Yine 5.1.h kapsamındaki üretim ve
tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi
içerisinde olma zorunluluğunun
kaldırılması yönünde düzenleme
yapılmış.
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Madde 30
Fıkra 2

Yapılan ekleme ile bir üretim tesisi ile
ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisi
olması durumunda, bu tüketim
tesislerinin tamamının enerji tedariğini
aynı tedarikçiden karşılaması
zorunluluğu, serbest tüketici hakkını
kullanmayarak, enerjisini ilgili GTŞ’lerden
tedarik eden (yani ulusal tarife
kapsamında kalan) tüketim tesisleri için
kaldırılmış. Böylece ulusal tarifede olan
birden fazla tüketicinin, farklı GTŞ’lerden
elektrik tedarik ediyor olsalar dahi, aynı
üretim tesisi ile mahsuplaşmasının önü
açılmış.

Madde 30
Fıkra 5



Farklı dağıtım bölgelerinde bulunan
üretim ve tüketim tesislerinin
mahsuplaşmasına ilişkin altyapının
kurulması için EPİAŞ’a 3 ay süre
verilmiş.

Her yıl 3GW Güneş

Geçiçi
Madde 7
Fıkra 1

Farklı dağıtım bölgelerinde bulunan
üretim ve tüketim tesislerine ilişkin talep
ve başvuruların, 1.1.2023 tarihinden
itibaren değerlendirmeye alınması hükme
bağlanmış (yani EPİAŞ’ın ilgili altyapıyı
hazırlaması için tanınan süreden
sonrasına).

Geçiçi
Madde 7
Fıkra 2

Değişikliklerin yayınlandığı tarih itibariyle
işletmede olan ya da bu 3 aylık sürede
işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı
dağıtım bölgesinde bulunan tüketim
tesislerinin mahsuplaşması ile ilgili
işlemleri yürütmek üzere “üretim
tesisi”nin bulunduğu dağıtım bölgesinin
GTŞ’si görevli kılınmış.

Geçiçi
Madde 7
Fıkra 3
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