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Her yıl 3 GW Güneş

11629 sayılı karar: 6.2.2023 tarihinden başlamak üzere, OHAL
kapsamındaki iller ve/veya afet bölgesi ilan edilmiş yerlerdeki, OHAL
süresince,
1. Söz konusu illerdeki üretim tesisleri ya da merkezi bu illerde olan
üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bu illerde faaliyet gösteren dağıtım
şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve OSB’ler için

a. Ödemekle yükümlü oldukları avansların fatura son ödeme
tarihine kadar, temerrüt faizi ödenmeksizin ertelenmesine,

b. AUF mekanizması kapsamında bulundurmakla yükümlü
oldukları teminatları bulundurmamaları halinde bu teminat tutarlarına
temerrüt faizi uygulanmamasına
2. Söz konusu illerdeki üretim tesisleri ya da merkezi bu illerde olan
üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin KÜPST hesaplarında kullanılan
KÜPSM tutarlarının “0” alınmasına (KÜPST üretim tesisleri için TEİAŞ
yük tevzi merkezlerine sundukları üretim programından sapmaları
oranında ödedikleri, dengesizlikten hariç ek bir maliyet; bu maliyette
azalma imkanı sağlanmış)

4. Bu illerdeki lisanslı ve lisanssız üretim tesislerinin uzlaştırma ve
mahsuplaşma işlemlerinde kullanılacak verilerin edinilememesi
durumunda, Aralık 2022 ayına ait verilerin ilgili dönem için
kullanılmasına; veriler edinildikten sonra ilgili yönetmelik kapsamında
geçmişe dönük düzeltmelerin yapılmasına
karar verilmiş.

10.2.2023 tarih ve 32100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
EPDK kararı
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11650 sayılı karar: Lisanslı üretim tesisleri ile ilgili bazı
yükümlülüklerin OHAL süresince ertelenmesi

6.2.2023 tarihinden başlamak üzere, OHAL süresince ülke genelinde
a. Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi

süreleri ve inşaat dönemleri,
b. Önlisans veya lisans başvuruları ve tadil başvuruları kapsamında

gerekli bilgi ve belgeleri tamamlama süreleri (depolamalı üretim
tesisleri başvuruları hariç olmak üzere)

c. Önlisans ve lisans tadil kapsamında yükümlülük süreleri
d. Birleşme ve bölünme işlemleri kapsamında belirlenen

yükümlülüklere ilişkin süreleri
e. Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamındaki

yükümlülük süreleri
Sona erecek tüzel kişilerin bu sürelerinin OHAL sonuna kadar uzatılmış
kabul edilmesine

ve
OHAL kapsamındaki iller ve/veya afet bölgesi ilan edilmiş yerlerdeki
üretim tesisleri ile merkezleri bu illerde olan tüzel kişilerin sunmakla
yükümlü oldukları ilerleme raporlarını sunmaktan OHAL süresince muaf
tutulmalarına
karar verilmiş.

18.2.2023 tarih ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
EPDK kararları
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11651 saylı karar: Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile ilgili OHAL
kararları

6.2.2023 tarihinden başlamak üzere, OHAL kapsamındaki iller ve/veya
afet bölgesi ilan edilmiş yerlerdeki

a. Çağrı mektuplarının ve bağlantı anlaşmalarının sürelerine, OHAL
süresi kadar süre eklenmesine

b. AKEDAŞ, Dicle, Fırat, Toroslar EDAŞ’lar, bölgedeki OSB’ler ile TEİAŞ
9 ve 10. Bölgeleri’nin (28.02.2023 tarih ve 32118 sayılı RG’de
yayınlanan 11669 sayılı EPDK kararı ile bu kapsam bölgelerin
tümünden, aynı bölgelerin “depremden doğrudan etkilenen yerleri”
olacak şekilde daraltılmıştır.) OHAL süresince yeni lisanssız başvurusu
almamasına ve alınmış başvurular için komisyon değerlendirme
toplantılarının OHAL sonuna kadar ertelenmesine (OHAL süresince, bu
bölgelerde yeni çağrı mektubu verilmeyecek, bağlantı anlaşması
imzalanmayacak anlamına geliyor)

c. Söz konusu illerdeki lisanssız üretim tesislerinin OHAL süresince
tüketim tesislerinde tüketimleri olmadığı durumda tüm üretimlerinin
YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak alınmasını düzenleyen Lisanssız
Yönetmeliği Madde 28 Fıkra 9’dan muaf tutulmasına (üretim tesisi ile
ilişkili tüketim noktasında OHAL süresince tüketim “0” olsa da tüketim
fazlası tüm üretimleri için ödeme yapılacak anlamına geliyor)

karar verilmiş.

18.2.2023 tarih ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
EPDK kararları (DEVAM)
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11652 saylı karar: Lisanslı üretim tesisleri ile ilgili AUF
mekanizması ve tüketime ilişkin dengesizliklerine ilişkin OHAL
kararı
6.2.2023 tarihinden başlamak üzere, OHAL kapsamındaki iller ve/veya
afet bölgesi ilan edilmiş yerlerdeki üretim tesisleri ya da şirket
merkezleri bu illerde bulunan tüzel kişiliklerin, OHAL süresince

a. AUF kapsamında bulundurması gereken teminat tutarını
karşılamaması halinde, ilgili Usul ve Esasların 8. Maddesinin 5.
Fıkrasından muaf tutulmasına (yani bu teminat tutarının avans
alacaklarından kesilmesinden muaf olmaları anlamına geliyor)

b.Söz konusu illerde serbest tüketicisi bulunan üretim veya tedarik
lisansı sahibi tüzel kişilklerin, söz konusu illerdeki tüketim miktarlarına
ilişkin dengesizliklerinin PTF üzerinden değerlendirilmesine (normalde,
dengesizliğin pozitif veya negatif olmasına göre ilgili katılımcı için PTF
veya SMF’den dezavantajlı olanı üzerinden değerlendirilmekte)

karar verilmiş.

18.2.2023 tarih ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
EPDK kararları (DEVAM)
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30/11/2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Kanununun orman izinleri hakkındaki maddesinin uygulanması
hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesine eklenen 8. Fıkra ile

Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık
faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen
taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine
dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebileceği

hükme bağlanmış.

Tapu kadastrosunda ve/veya orman kadastrosunda “orman” olarak
görünen arazilerde, bu arazilerin hali hazır durumlarına hiçbir şekilde
bakılmadan, bundan önce GES kurulması için hiçbir şekilde izin
verilmiyordu. Bu madde ile değerlendirme sonrasında üzerinde hiç
ağaç olmayan ve ağaçlandırılması da mümkün görülmeyen alanlara
sadece lisanslı GES kurulabilmesi için izin verilmesinin önü açılmış. İzin
süreçlerinin dikkatli yürütülmesi ve izinlerin denetlenmesinin de
yapılması kaydıyla; bu, orman olarak da değerlendirilemeyecek pek
çok arazinin, izin alınması sonrasında GES kurulmasına imkan
tanıması ve GES arazi maliyetlerini, ENH mesafelerini azaltma
potansiyeli açısından faydalı olabilecek bir karar olarak
değerlendirilmektedir.

15.2.2023 tarih ve 32105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘Orman
Kanunu’nun 17. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması hakkında
yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’’ ile
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