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ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
Tanımlar ve kısaltmalar
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
ee) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi
veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim
lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip
işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı
niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı
elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü
ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve
TEİAŞ tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve
yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

ee) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya
perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına
sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen
gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat
gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı
niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı
elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve
Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve TEİAŞ
tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan
hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

ccc) Türev piyasalar: İleri bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması ccc) Türev piyasalar: İleri bir tarihte nakit uzlaşması yapılmak üzere
yapılmak üzere elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden alım satımının
yapıldığı piyasaları,
alım satımının yapıldığı piyasaları,
rrr) Yerli Maden: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2
nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b)
alt bendi kapsamında belirtilen ve yurt içinde çıkarılan madenleri
Önlisans başvuru usulü
MADDE 12 –
(5) (Değişik fıkra:RG-23/12/2015-29571) Önlisans başvurularında,
…
ç) Başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde;
2)
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Önlisans başvuru usulü
MADDE 12 –
(5) (Değişik fıkra:RG-23/12/2015-29571) Önlisans başvurularında,
ç) Başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde;

değişiklik 2)
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yapılamayacağına ilişkin bu Yönetmelikte öngörülen hüküm ile şirket yapılamayacağına ilişkin bu Yönetmelikte öngörülen hüküm ile şirket
sermaye miktarının azaltılmasına yönelik esas sözleşme sermaye
miktarının
azaltılmasına
yönelik
esas
sözleşme
değişikliklerinde Kurumun onayının alınacağına ilişkin hükme,
değişikliklerinde Kurumun onayının alınacağına ilişkin hükme,
yer verilmesi zorunludur.

yer verilmesi zorunludur.

d) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) Rüzgar,
güneş,
hidrolik,
jeotermal, biyokütle veya 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler
başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara
dayalı başvurular hariç olmak üzere, önlisans başvurularında
25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması
gerekli olan kararın sunulması zorunludur.

d) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) Rüzgar,
güneş,
hidrolik,
jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular hariç olmak
üzere, önlisans başvurularında 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamında alınması gerekli olan kararın sunulması zorunludur.

(6) Önlisans başvuruları kapsamında; yerli madenler, jeotermal, rüzgâr,
güneş enerjisi ve hidrolik kaynaklar gibi yerli doğal kaynaklardan
elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurulması talep edildiği
(6) Önlisans başvuruları kapsamında; linyit, taşkömürü, asfaltit, takdirde;
bitümlü şist, jeotermal, rüzgâr, güneş enerjisi ve hidrolik kaynaklar
gibi yerli doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere üretim a) Yerli maden ve jeotermale dayalı önlisans başvurularında, enerji
tesisi kurulması talep edildiği takdirde;
kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş
olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel
a) Yerli kömür ve jeotermale dayalı önlisans başvurularında, enerji kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin,
kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş …
olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel
kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin,
…
Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler
Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler
MADDE 17MADDE 17(1) Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin (1) Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına
yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri
işlemleri tamamlamakla yükümlüdür:
tamamlamakla yükümlüdür:
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a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin
mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya
kullanım hakkının elde edilmesi, hidroelektrik santrallerinde su tutma
alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, kömür veya
asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl gibi yerli yakıt türlerine dayalı
termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma kararlarının
ve/veya orman ön izinlerinin alınması, nükleer santrallerde üretim
tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması.

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin
mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya
kullanım hakkının elde edilmesi, hidroelektrik santrallerinde su tutma
alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, yerli madenler
ile ithal kömüre dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için
kamulaştırma kararlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması,
nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis
işlemlerinin yapılması.

b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin nazım ve uygulama imar
b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının planı onaylarının kesinleşmesi.
onaylanması.
e) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) Rüzgar,
güneş,
hidrolik,
e) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) Rüzgar,
güneş,
hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular için
jeotermal, biyokütle veya
3213
sayılı
Maden
Kanununun Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin kararın alınması.
(b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular
için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli g) Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;
olan kararın alınması.
1) Yerli madene dayalı üretim tesisleri ile jeotermal kaynağa dayalı
üretim tesisleri için kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın,
g) Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;
1) Yerli kömüre dayalı üretim tesisleri ile jeotermal kaynağa dayalı (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans verilmesine ilişkin Kurul
üretim tesisleri için kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın,
kararının tebliğ tarihinden itibaren;
a) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal veya yerli madenlere dayalı üretim
(2) Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans verilmesine ilişkin Kurul tesisleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında
kararının tebliğ tarihinden itibaren;
gerekli olan kararın alınması amacıyla doksan gün içerisinde,
a) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal veya 3213 sayılı Maden 3) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için yükümlü
Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) olmaları halinde TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı Payı
alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı üretim tesisleri anlaşmasının,
3

Mevcut Düzenleme

Değişiklik Taslağı

için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli yapılmış olması.
olan kararın alınması amacıyla doksan gün içerisinde,
ı)…Rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ilişkin Askeri Yasak Bölgeler
(3) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ ile ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne ve askeri atış alanları ile tatbikat
imzalanmış RES veya GES Katkı Payı anlaşmasının,
bölgelerine ilişkin gerekli görüşlerin alınması.
…
yapılmış olması.
(4) İlgili diğer mevzuattaki yükümlülükler saklı kaymak kaydıyla,
birinci fıkranın (f) bendi kapsamındaki yükümlülük, hidrolik kaynaklara
dayalı üretim tesisleri için aranmaz.
Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –

(4) Önlisansın tadil edilmesine karar verilmesi halinde bu kapsamdaki
yükümlülükler süre tayin edilerek ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu
yükümlülükler, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere süresi içinde
yerine getirilmez ise tadil işlemi iptal edilir.

(4) Önlisansın tadil edilmesine karar verilmesi halinde bu kapsamdaki
yükümlülükler süre tayin edilerek ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu
yükümlülükler, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere süresi içinde
yerine getirilmez ise tadil işlemi reddedilmiş sayılır.

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(5) Önlisansa konu üretim tesisinin kurulu gücünün değiştirilmesi
suretiyle önlisans tadili başvurusunda bulunulması halinde, üretim
tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem
kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
Söz konusu başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde,
yeni kurulu güce göre;
a) Şirket asgari sermayesinin, Kurum tarafından öngörülen sermaye
tutarına artırıldığına ilişkin bilgi ve belgeler ile teminat tutarının, ilgili
Kurul kararında öngörülen tutara artırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(5) - Önlisansa konu üretim tesisinin kurulu gücünün değiştirilmesi
suretiyle önlisans tadili başvurusunda bulunulması halinde, üretim
tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı
hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Söz konusu
başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde, yeni kurulu güce
göre;
a) Şirket asgari sermayesinin, Kurum tarafından öngörülen sermaye
tutarına artırıldığına ilişkin bilgi ve belgeler ile teminat tutarının, ilgili
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ilgili Kurul kararında belirlenen süre içerisinde,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması
gerekli olan kararın alınması için, Kurul kararının tebliğ edildiği
tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması
kaydıyla, önlisans süresinin sona ermesine kadar,
Kuruma sunulması zorunludur.

Kurul kararında öngörülen tutara artırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin
ilgili Kurul kararında belirlenen süre içerisinde,
b) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın alınması için,
Kurul kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili
kurumlara başvuru yapılması kaydıyla, önlisans süresinin sona ermesine
kadar,
Kuruma sunulması zorunludur. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
önlisanslar için elektriksel kurulu güç artışı yapılamaz.

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı önlisans sahibi tüzel
kişiler;
a) Önlisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması,
b) Önlisansa dercedilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün
değişmemesi,
c) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisanslar için, Enerji İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun
olması,
ç) Beşinci fıkra kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin
tamamlanması,
kaydıyla ek mekanik kapasite kurabilirler.

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı önlisans sahibi tüzel kişiler;
a) Önlisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması,
b) Önlisansa dercedilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün
değişmemesi,
c) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisanslar için, Enerji İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,
hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun
görüş verilmesi,
ç) Beşinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindebelirlenen ilgili yükümlülüklerin
tamamlanması,
d) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzin
belgesinin alınması amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin
belgenin Kurul kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
Kuruma sunulması,
kaydıyla ek mekanik kapasite kurabilirler. Ancak, mekanik kapasite
artışları kurulu güç artışı olarak değerlendirilmez.
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Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(8) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) Önlisansa kayıtlı ünite koordinat
ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil edilmesinin uygun
bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamında alınması gerekli karar için Kurul kararının veya ilgili ana
hizmet birimi işleminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay
içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması zorunludur.

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(8) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) Önlisansa kayıtlı ünite koordinat
ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil edilmesinin uygun
bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamında alınması gerekli karar ile rüzgar enerjisine dayalı üretim
tesisleri hakkında Teknik Etkileşim İzninin alınması için ilgili kurumlara
başvuru yapıldığına ilişkin belgenin, Kurul kararının veya ilgili ana
hizmet birimi işleminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
Kuruma sunulması kaydıyla önlisans tadili Kurum tarafından
gerçekleştirilir.

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(9) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) İlgili ana hizmet birimi;
a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,
b) (d) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın
özel hükümlerinde yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü
değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite koordinatları,
yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve
üretim tesisi adına,
c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,
ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve
tüzel kişilere ait bilgiler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında
belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere,
d) 10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde
onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,
ilişkin tadil
taleplerini
sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –
(9) (Değişik:RG-24/2/2017-29989) İlgili ana hizmet birimi;
a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,
b) (d) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın özel
hükümlerinde yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek
kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite koordinatları, yıllık elektrik
enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi adına,
c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,
ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel
kişilere ait bilgiler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında
belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere,
d) 10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna
kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,
ilişkin tadil
taleplerini
sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat
tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla
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tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla
tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği
yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk
belgesine
binaen
sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü
tadili, (Değişik ibare:RG-16/8/2018-30511) Enerji İşleri Genel
Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. (d) bendi
kapsamında belirlenen orana kadar yapılacak tadiller için bu
Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri
uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü
kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza
konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.

tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği
yönünde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen
sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (b)
bendi
kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili, (Değişik ibare:RG16/8/2018-30511) Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine
binaen sonuçlandırılır. (d) bendi kapsamında belirlenen orana kadar
yapılacak tadiller için bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat
yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında
yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde
söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından
sonuçlandırılır.

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –

Önlisansın tadil edilmesi
MADDE 18 –

(11) (Ek:RG-24/2/2017-29989) YEKA için verilen önlisanslara kayıtlı,
a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,
b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,
c) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,
ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve
tüzel kişilere ait bilgiler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında
belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere,
ilişkin tadil talepleri Kurul Kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat
tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla
tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği
yönünde (Değişik ibare:RG-16/8/2018-30511) Enerji İşleri Genel
Müdürlüğünün uygunluk
belgesine
binaen

(11) (Ek:RG-24/2/2017-29989) YEKA için verilen önlisanslara kayıtlı,
a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,
b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,
c) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,
ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel
kişilere ait bilgiler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında
belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere,
ilişkin tadil talepleri Kurul Kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat
tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla
tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği
yönünde (Değişik ibare:RG-16/8/2018-30511) Enerji İşleri Genel
Müdürlüğünün uygunluk
belgesine
binaen
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sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (a)
bendi
kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili, Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Bu
maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının bu
fıkrada
ayrıca
düzenlenen
hükümleri
YEKA
için
verilen önlisanslar için uygulanmaz.

sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine
dayalı önlisanslarda (a)
bendi
kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili, Enerji İşleri Genel
Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Bu maddenin
beşinci, altıncı, yedinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının bu fıkrada
ayrıca düzenlenen hükümleri YEKA için verilen önlisanslar için
uygulanmaz.

Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
sonuçlandırılması
MADDE 24 –
MADDE 24 –
(4) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Lisansa konu üretim tesisinin
kurulu gücünün değiştirilmesi suretiyle lisans tadili başvurusunda
bulunulması halinde, üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine
bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası
hükmü uygulanır. Söz konusu başvurunun Kurul tarafından uygun
bulunması halinde, uygun bulma kararının ilgili tüzel kişiye tebliğ
edildiği tarihten itibaren;
ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması
gerekli olan kararın,
doksan gün veya ilgili kararda belirtilen süre içerisinde Kuruma
sunulması zorunludur. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin belirlenen
süre içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki
Değerlendirmesi
Yönetmeliği
kapsamında
Çevresel
Etki
Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu Kararının, mücbir sebepler dışında, bir yıl
içerisinde Kuruma sunulması zorunludur. Bu fıkra kapsamındaki
yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, lisans
tadili ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir. Ancak, söz
konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,

(4) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Lisansa konu üretim tesisinin
kurulu gücünün değiştirilmesi suretiyle lisans tadili başvurusunda
bulunulması halinde, üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine
bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası
hükmü uygulanır. Kurulu güç değişikliği talebine ilişkin
değerlendirmenin sonuçlandırılabilmesi için, hidrolik kaynaklara dayalı
üretim tesisleri hakkında DSİ’den uygun görüş alınması, rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı üretim tesisleri için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması zorunludur.
Söz konusu başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde,
uygun bulma kararının ilgili tüzel kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren;
ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması
gerekli olan kararın
doksan gün, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik
Etkileşim İzninin yüz seksen gün veya ilgili kararda belirtilen süre
içerisinde Kuruma sunulması zorunludur. Bu fıkradaki diğer
yükümlülüklerin belirlenen süre içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki
Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki
8

Mevcut Düzenleme

Değişiklik Taslağı

tadil başvurusu reddedilmiş sayılır.

Değerlendirmesi Olumlu Kararının, mücbir sebepler dışında, bir yıl
içerisinde Kuruma sunulması zorunludur. Bu fıkra kapsamındaki
yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, lisans
tadili ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir. Ancak, söz
konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,
tadil başvurusu reddedilmiş sayılır.

Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
MADDE 24
(5) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan
lisanslar kapsamındaki tesisler için kapasite artışı, modernizasyon,
yenileme yatırımları ve tadilatlara;
a) TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki
bağlantı görüşünün olumlu olması,
b) Kuruma yapılan ilk lisans başvurusundaki sahada başka lisans
başvurusu olmaması,
c) Kapasite artışı sonunda oluşacak yeni güç için mevcut iletim veya
dağıtım hattı ile mevcut bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin
kullanılması,
ç) Lisansa derç edilen üretim tesisi sahasının dışına çıkılmaması,
kaydıyla izin verilir. Bu fıkra kapsamında Kuruma, üretim tesisinin
lisansa derç edilmiş elektriksel gücün tamamının geçici kabulünün
yapıldığı tarihten sonra başvurulabilir.

Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
MADDE 24
(5) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak
amacıyla alınan lisanslar veya bu lisanslar kapsamındaki tesisler için
kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara;
a) TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı
görüşünün olumlu olması,
b) Lisansa derç edilen üretim tesisi sahasının dışına çıkılmaması,
c) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri hakkında DSİ’den uygun
görüş alınması, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik
değerlendirmenin uygun olması,
ç) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için alınan Teknik Etkileşim
İzin belgesinin, Kurul kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren yüz
seksen gün içerisinde Kuruma sunulması,
d) Dördüncü fıkra kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin yerine
getirilmesi,
kaydıyla izin verilir. Ancak, söz konusu yükümlülüklerin süresi
içerisinde yerine getirilmemesi halinde, tadil başvurusu reddedilmiş
sayılır.
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Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
MADDE 24
(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel
kişiler, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme
anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü
aşmaması ve kaynak türüne göre teknik değerlendirmesinin gerekmesi
halinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik
değerlendirmesinin uygun bulunması ile dördüncü fıkra kapsamında
belirlenen ilgili yükümlülüklerin tamamlanması kaydıyla ek kapasite
kurabilir.

Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
MADDE 24
(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel
kişiler,
a) Lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması,
b)İşletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu
gücü aşmaması,
c) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı lisanlar için, Enerji İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesinin uygun bulunması,
hidrolik kaynaklara dayalı lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş
verilmesi,
ç) Dördüncü fıkra kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin
tamamlanması,
kaydıyla ek mekanik kapasite kurabilir. Ancak, mekanik kapasite
artışları, kurulu güç artışı olarak değerlendirilmez.

Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
sonuçlandırılması
MADDE 24 –
MADDE 24 –
(9) (Değişik fıkra:RG-23/12/2015-29571) Üretim lisansına konu
üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun mücbir
sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında
olduğunun tespiti durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere

(9) (Değişik fıkra:RG-23/12/2015-29571) Üretim lisansına konu üretim
tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun mücbir sebepler
veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun
tespiti durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak
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ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı noktasının veya bağlantı
bölgesinin
değişmemesi
ve (Değişik
ibare:RG-16/8/201830511) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik
değerlendirmenin uygun olması hallerinde, söz konusu lisansta gerekli
tadiller yapılabilir.

ihlaline yol açmaması, bağlantı noktasının veya bağlantı bölgesinin
değişmemesi ve (Değişik ibare:RG-16/8/2018-30511) ve hidrolik
kaynaklara dayalı tesisler için DSİ Genel Müdürlüğü’nün uygun
görüşünün alınması, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı tesisler için Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin
uygun olması hallerinde, söz konusu lisansta gerekli tadiller yapılabilir.

Üretim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri
MADDE 30 –

Üretim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri
MADDE 30 –

(2) Üretim lisansı sahibi, ilgili mevzuatta sayılanların yanısıra;

(2) Üretim lisansı sahibi, ilgili mevzuatta sayılanların yanısıra;

ç) Lisansta yazılı tesis tamamlanma tarihine kadar, gerçekleştirilen ç) Üretim tesisinin tamamen işletmeye geçtiği tarihe kadar,
faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları
Kuruma, usulüne uygun olarak ilerleme raporu sunmak,
içerisinde Kuruma, usulüne uygun olarak ilerleme raporu sunmak,
Piyasa işletim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri
MADDE 32 –

Piyasa işletim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri
MADDE 32 –

(3) EPİAŞ, ilgili mevzuatta sayılanların yanısıra;

(3) EPİAŞ, ilgili mevzuatta sayılanların yanısıra;

c) Gün öncesi ve gün içi organize toptan elektrik piyasalarının işletim c) Gün öncesi, gün içi ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren
ve mali uzlaştırma faaliyetini yürütmek,
organize toptan elektrik piyasalarının işletim ve mali uzlaştırma
faaliyetini yürütmek,

Lisans bedelleri
MADDE 43 –

Lisans bedelleri
MADDE 43 –
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(4) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma
tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz.
(5) İlk yıllık lisans bedeli,
a) Üretim lisansları açısından, tesis tamamlanma tarihi ile o yıl 31
Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi miktarına göre
hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans bedeli, bir önceki
yılda üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.
b) Diğer lisanslar açısından, lisans alma tarihi ile o yıl 31 Aralık
tarihine kadar, ilgili lisans çerçevesinde faaliyete konu edinilen
elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır. Takip eden yıllar için ise
yıllık lisans bedeli, bir önceki yılda ilgili lisans çerçevesinde faaliyete
konu edinilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.

(4) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisleri için, üretim tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı
tarihten itibaren ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz.
(5) İlk yıllık lisans bedeli,
a) Üretim lisansları açısından, üretim tesisinin ilk geçici kabulünün
yapıldığı tarih ile o yıl 31 Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi
miktarına göre hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans bedeli,
bir önceki yılda üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.
b) Diğer lisanslar açısından, lisans alma tarihi ile o yıl 31 Aralık tarihine
kadar, ilgili lisans çerçevesinde faaliyete konu edinilen elektrik enerjisi
miktarı üzerinden hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans
bedeli, bir önceki yılda ilgili lisans çerçevesinde faaliyete konu edinilen
elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.

(10) (Değişik fıkra:RG-23/12/2015-29571) Değerlendirmeye alınmış
olan önlisans ve lisans başvuruları ile anılan lisansların tadil
başvurularının reddedilmesi veya söz konusu başvurulardan
vazgeçilmesi halinde, Kuruma ödenmiş olan önlisans veya lisans alma
bedelleri ile tadil bedelleri iade edilmez.”

(10) (Değişik fıkra:RG-23/12/2015-29571) Değerlendirmeye alınmış
olan önlisans ve lisans başvuruları ile anılan lisansların tadil
başvurularının reddedilmesi veya söz konusu başvurulardan
vazgeçilmesi ya da söz konusu başvuruların yapılmamış sayılması
halinde, Kuruma ödenmiş olan önlisans veya lisans alma bedelleri ile
tadil bedelleri iade edilmez.”

GEÇİCİ MADDE 29
Bu Yönetmeliğin 18 inci ve 24 üncü maddeleri kapsamındaki kurulu güç
artış taleplerinden 28/02/2019 tarihinden önce Kurum tarafından uygun
bulunanlar için söz konusu uygun bulma kararında belirtilen
yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesi halinde önlisans
veya lisans tadil işlemleri gerçekleştirilir.
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
Dayanak
Dayanak
MADDE 2
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5, 6, Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5, 6, 6/A,
6/A, 6/B ve 11 inci maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 6/B, 6/C ve 11 inci maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak
dayanılarak hazırlanmıştır.
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
t) YEK toplam bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasına
tabi olan tüzel kişilerin her biri tarafından iletim veya dağıtım
sistemine verilen enerjisi miktarı ile nihai YEK listesindeki fiyatların
çarpılması suretiyle, enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası
olarak hesaplanan bedellerin toplamını,

Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
t) YEK toplam bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasına
tabi olan tüzel kişilerin her biri tarafından iletim veya dağıtım sistemine
verilen YEK Destekleme Mekanizmasına dahil olan işletmedeki gücün
işletmedeki toplam güce oranına tekabül eden elektrik enerjisi miktarı
ile nihai YEK listesindeki fiyatların çarpılması suretiyle, enerjinin
sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedellerin toplamını,

YEKDEM’e kayıt başvuruları
MADDE 5
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki
takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim
tarihine kadar Kuruma başvuru yapar. Bu başvuru, Kurum tarafından
belirlenen format çerçevesinde ve Kurum internet sayfasında ilan
edilen bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği

YEKDEM’e kayıt başvuruları
MADDE 5
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki
takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim
tarihine kadar Kuruma başvuru yapar. Bu başvuru, Kurum tarafından
belirlenen format çerçevesinde ve Kurum internet sayfasında ilan edilen
bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği kişi veya
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kişi veya kişilerce elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile kişilerce elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılır. 8
yapılır. Başvuru, lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamını inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuru,
kapsar.
lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamını kapsar.
YEK destekleme mekanizması başvurularının sonuçlandırılması
MADDE 7
(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanacak nihai YEK listesinde kaynak
türlerine göre YEKDEM’e tabi olan üretim lisansı sahiplerine ait
tesislerin işletmeye giriş tarihleri, yıllık elektrik enerjisi üretim
kapasiteleri ve yıllık üretim programına ilişkin bilgiler yer alır.

YEK destekleme mekanizması başvurularının sonuçlandırılması
MADDE 7
(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanacak nihai YEK listesinde kaynak
türlerine göre YEKDEM’e tabi olan üretim lisansı sahiplerine ait
tesislerin işletmeye giriş tarihleri, yıllık elektrik enerjisi üretim
kapasiteleri ve yıllık üretim programına ilişkin bilgiler yer alır.
28/02/2019 tarihinden sonra kapasite artış talepleri uygun bulunan ve bu
kapsamda tadilleri gerçekleştirilen üretim tesislerinde 28/02/2019 tarihi
itibariyle lisansına derç edilen yıllık elektrik enerjisi üretim kapasiteleri
ve yıllık üretim programı bilgilerine yer verilir.

YEKDEM’den yararlanabilecekler
MADDE 8
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı olup ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar
kısmen veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim
tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansına derç
edilen ilk kurulu gücün;
a) Tamamının işletmeye giriş tarihinden,
b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde,
YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten,
itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den yararlanabilir.

YEKDEM’den yararlanabilecekler
MADDE 8
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı olup ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar
kısmen veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim
tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansına derç edilen
ilk kurulu gücün;
a) Tamamının işletmeye giriş tarihinden,
b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde,
YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten,
itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den yararlanabilir. Ancak, 28/02/2019
tarihinden sonra kurulu güç artış talepleri Kurum tarafından uygun
bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen tüzel kişiler, söz
konusu kurulu güç artışı için YEKDEM’den yararlanamaz.
14
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YEK toplam bedelinin hesaplanması
MADDE 12
(1) YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek
YEK toplam bedeli (YEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

YEK toplam bedelinin hesaplanması
MADDE 12
(1) YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK
toplam bedeli (YEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
𝑎

𝑙

𝑘

𝑌𝑌𝑈𝑈𝐾𝐾𝑃𝑃𝑂𝐵𝐵 = �� � � ��𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑦𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑌𝑌𝑈𝑈𝐾𝐾𝑃𝑃𝑖,𝑏

(1)

Bu formülde geçen;
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam
bedelini (TL),
LÜYTOBj: Her bir fatura dönemi için “j” görevli tedarik şirketi
tarafından bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve
bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli
(TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait
uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısı olan üretim lisansı sahibine b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD
Doları/MWh),
KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB
döviz alış kurunu (TL/ABD Doları),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait

𝑛

𝑖=1 𝑏=1 𝑡=1 𝑢=1

(1)

𝑚

× 𝐾𝐾𝑈𝑈𝑅𝑢 �� + � 𝐿𝐿Ü𝑌𝑌𝑃𝑃𝑂𝐵𝐵𝑗
𝑗=1

Bu formülde geçen;
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini
(TL),
LÜYTOBj: Her bir fatura dönemi için “j” görevli tedarik şirketi
tarafından bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve
bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli (TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait
uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısı olan üretim lisansı sahibine b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD
Doları/MWh),
KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz
alış kurunu (TL/ABD Doları),
15
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uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
m: YEKDEM katılımcısı olan görevli tedarik şirketlerinin sayısını,
ifade eder.
(2) Her bir YEKDEM katılımcısına uygulanacak fiyat, YEK Kanunu
ve Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmeliğe göre hesaplanır. Bu fiyat nihai YEK listesinde her bir
YEKDEM katılımcısı için ayrı ayrı gösterilir.

yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u
uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
m: YEKDEM katılımcısı olan görevli tedarik şirketlerinin sayısını,
ifade eder.
(2) Her bir YEKDEM katılımcısına uygulanacak fiyat, YEK Kanunu ve
Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmeliğe göre hesaplanır. Bu fiyat nihai YEK listesinde her bir
YEKDEM katılımcısı için ayrı ayrı gösterilir.
(3) YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kapasite
artışı yapılan tesisler için belirlenecek katsayı aşağıdaki formül uyarınca
hesaplanır:
𝑘𝑘𝑔𝑖,𝑏,𝑢 < 𝑖𝑖𝑔𝑖,𝑏,𝑢 𝑖𝑖𝑠𝑒𝑦𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 =

𝑘𝑘𝑔𝑖,𝑏,𝑡,𝑢
𝑖𝑖𝑔𝑖,𝑏,𝑡,𝑢

𝑘𝑘𝑔𝑖,𝑏,𝑢 ≥ 𝑖𝑖𝑔𝑖,𝑏,𝑢 𝑖𝑖𝑠𝑒 𝑦𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 = 1

(4) Bu formüllerde geçen;

yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u
uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası
16
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kapsamında yapılan kapasite artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
kgi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait 8 inci
maddenin birinci fıkrasında bahsedilen kurulu güç artışı öncesindeki
elektriksel kurulu gücü,
igi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait
işletmedeki elektriksel kurulu gücü,

YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması
MADDE 15
(1) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest
piyasaya arzını gerçekleştirir.
2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:
𝑎𝑎 𝑛𝑛 𝑖𝑖 𝑙𝑙

𝑘𝑘

𝑑𝑑

𝑙𝑙

𝑘𝑘

𝑁𝑁

𝑌𝑌𝑌𝑌 = � � � ��𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑏𝑏,𝑡𝑡,𝑢𝑢 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑢𝑢 × 𝑗𝑗� + � � �(𝐿𝐿Ü𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚,𝑡𝑡,𝑢𝑢 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑢𝑢 × 𝑝𝑝) + � 𝐾𝐾𝐵𝐵𝑐𝑐
𝑖𝑖=1 𝑏𝑏=1 𝑡𝑡=1 𝑢𝑢=1

𝑚𝑚=1 𝑡𝑡=1 𝑢𝑢=1

YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması
MADDE 15
(1) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest piyasaya
arzını gerçekleştirir.
(2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

𝑝𝑝=1

𝑎

𝑙

𝑘

𝑌𝑌𝑌𝑌 = � � � ��𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑦𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡,𝑢 × 𝑗𝑗�

(4
)

Bu formülde geçen;
YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas
Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u: Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının
YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t
teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş

𝑛𝑖

𝑖=1 𝑏=1 𝑡=1 𝑢=1
𝑑

(4)

𝑙

𝑘

𝑔

+ � � ��𝐿𝐿Ü𝑁𝑁𝑈𝑈𝑃𝑃𝑚,𝑡,𝑢 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡,𝑢 × 𝑝𝑝� + � 𝐾𝐾𝐵𝐵𝑐
𝑚=1 𝑡=1 𝑢=1

𝑐=1

Bu formülde geçen;
YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas
Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u: Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının
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miktarını (MWh),
LÜNETm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t
teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamında
şebekeye verdiği lisanssız üretim tesislerinden üretilen enerji ile söz
konusu lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilmiş tüketim
tesislerinde tüketilen enerjinin mahsuplaştırılmasıyla bulunan net
üretim değeri (MWh),
KBc: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle
yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini
(TL),
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
d: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,
ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş birimi sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans
katsayısını,
p: Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans
katsayısını,
ifade eder.

YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t
teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş
miktarını (MWh),
yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u
uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
LÜNETm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif
bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamında şebekeye
verdiği lisanssız üretim tesislerinden üretilen enerji ile söz konusu
lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinde
tüketilen enerjinin mahsuplaştırılmasıyla bulunan net üretim değeri
(MWh),
KBc: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle
yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini
(TL),
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
d: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,
ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş birimi sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans
katsayısını,
p: Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,
g: Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödeme yükümlülüğü bulunan katılımcı
sayısını
ifade eder.
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YEK bedellerinin hesaplanması
YEK bedellerinin hesaplanması
MADDE 18
MADDE 18
(1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans (1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans
sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine
ödenecek YEK bedeli (YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek ödenecek YEK bedeli (YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek
şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
(9)

(
9
)
Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek
ya da katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini
(TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait
uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),
KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB
döviz alış kurunu (TL/ABD Doları)
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas
Fiyatını (TL/MWh),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans
katsayısını,

𝑛

𝑙

𝑘

𝑌𝑌𝑈𝑈𝐾𝐾𝐵𝐵𝑈𝑈𝐷𝑖 = � � ��𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑦𝑖,𝑏,𝑡,𝑢
𝑏=1 𝑡=1 𝑢=1

× ��𝑌𝑌𝑈𝑈𝐾𝐾𝑃𝑃𝑖,𝑏 × 𝐾𝐾𝑈𝑈𝑅𝑢 � − �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡,𝑢 × 𝑗𝑗���

Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek
ya da katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini
(TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait
uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u
uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),
KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz
alış kurunu (TL/ABD Doları)
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n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas
esas veriş-çekiş birimi sayısını,
Fiyatını (TL/MWh),
ifade eder.
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans
katsayısını,
n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş birimi sayısını,
ifade eder.
RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA
İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
(7) Yarışmada bağlantı kapasitesi tahsisine esas alınan Teklif Fiyatı, (7) Yarışmada 4628 sayılı Kanun veya 6446 sayılı Kanun uyarınca
tesislerin kapasite artışları için de geçerlidir.
ödenmesi taahhüt edilen Katkı Payı veya Katılım Bedeli üretim
tesislerin kapasite artışları için de geçerlidir.
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