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GENSED GÖRÜŞ BİLDİRİMİ  
TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM 

 
 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif 
 
 

1- Taslak metin içerisinde “Aylık Mahsuplaşma” tanımına atıf 
yapılmakla birlikte, bu kavramın tanımı yapılmamıştır. Bu 
kavramın tanımının yapılması uygun olacaktır. 

  
1- Mahsuplaşma sadece Son Kaynak tedarikçisi ile değil Özel 
Tedarik Şirketi ile de yapılabilmelidir. 

 
 
 
 
 
 

 
2- Halihazırda “kendi ihtiyacını karşılamak(öztüketim) esası” 

çerçevesinde elektrik üretimi yapanlar açısından yeni bir madde 
tanımlanması ve durumlarının düzenlenmesi uygun olacaktır. 
Bu doğrultuda 5.1. (ı) maddesi tanımlanabilir ve metin içindeki 
bağlantılı maddelerin bu tanım paralelinde revize edilmesi 

 
1- Aylık Mahsuplaşmanın tanımı  

 

Yeni Madde: Aylık Mahsuplaşma 
 
Bir fatura dönemi içerisinde, üretimi ve tüketimi 
aynı veya farklı ölçüm noktalarında olan,  elektrik 
üretim tesislerinden  bir sınırlama olmaksızın 
(Kurulu gücün herhangibir t anında tüketim sıfır 
iken ürettiği tüm enerjiyi SINIRSIZ olarak 
verebilmesi kastediliyor.) ihtiyaç fazlası olarak 
Şebekeye verilen enerji ile şebekeden çekilen 
enerjinin aylık toplam miktarı birbirine denk olan 
ve dağıtım ve/veya iletim bedellerinden muaf 
tutulan, tüketim/üretim tesisi sahibi ile Görevli 
Tedarik Şirketi ve/veya Özel Tedarikçi Şirketi 
arasında yapılan kWwsaat bazındaki 
hesaplaşmadır. 
   

2- Yeni 5.1. (ı) maddesi tanımlanmalı ve ilgili 
maddeler bu doğrultuda revize edilmelidir. 
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gereklidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye alınan/alınacak olan 
üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi veya üretim 
tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisleriyle ilgili herhangi bir 
cezai yaptırım uygulanmaksızın öncelikle yazılı uyarı (ihtar) 
mekanizmasının işletilmesi, mevzuata aykırı işleminin tekrarı 
halinde cezanın tercih edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır. 

 
Yeni Madde: 5.1 .(ı)  
 
(ı) Kendi ihtiyacını karşılamak(öztüketim) esası 
çerçevesinde maksimum mevcut kurulu gücü ile 
sınırlı olarak kurulacak olan,  

ürettiği enerjinin ihtiyaç fazlasını dağıtım ve 
iletim sistemine aylık mahsuplaşma 
kapsamında veren ve  
aylık mahsuplaşma sonucu ortaya çıkacak 
olan üretim fazlası enerji için herhangi bir 
nakit bedel talep edilemeyen,  
üretimi ve tüketimi aynı gerçek veya tüzel 
kişiye ait aynı veya farklı ölçüm 
noktalarında olan ve 
üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim 
tesisinin elektrik ihtiyacını son kaynak 
tedarikçisinden ve/veya Özel Tedarik 
Şirketinden karşılayan,  
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisleri   
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4- Taslak metin çerçevesinde “çatılar” potansiyel gelişecek pazar 

kapsamında değerlendirilmekle birlikte, finansman temin 
edilememesi durumunda pazarın açılması ve gelişmesi 
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu taslak metin bir fırsat 
olarak değerlendirilip, Amerika ve Kanada gibi ülkelerde 
uygulanan PPA veya Leasing modeli, finans modeli olarak 
getirilebilir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-4- Taslak metinde “ilgili mevzuat” kavramına atıf  yapılmakla 
birlikte, “ilgili mevzuat” kavramının hangi mevzuatları 
kapsadığı konusunda  bir açıklık bulunmamakta ve bu durum 
uygulamada karışıklıklara yol açabilmektedir. 

6-5- Taslak metinde, yetkili otoritelerce süresi içerisinde cevap 
verilmezse ne olacağı konusu açık bırakılmış, bu durumun açık 
kapı kalmayacak şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır. 

7-6- Başvuru ile ilgili evrakların listesinin ve evrak formatlarının 

 
 
 

 
4- Çatı uygulamaları için finans modeli 

önerilmeli. PPA ve Leasing Modeli 
uygulanabilir. SADECE, ELEKTRIK 
TÜKETIM TESISI SAHIBI ABONE ILE 
ÜRETIM TESISINI KURAN FIRMA 
ARASINDA kurulan sözleşme ilişkisi 
çerçevesinde, çatıya kurulacak elektrik 
üretim tesisinin kurulum bedelinin, 
üretim sistemin üreteceği ve ihtiyaç 
fazlası enerji olarak sisteme verilecek 
olan enerji karşılığında ödenecek enerji 
bedeli üzerinden ödenmesine de olanak 
tanıyan  ve bu durumu “3. Kişiye elektrik 
satışı” kavramının dışında tutan bir sistem 
geliştirilebilir. Bu modelde, tüketim 
sahibi abone, elektrik faturası öder gibi 
uzun dönemde (örneğin 10-15 yıl), 
yatırım yapma  imkanına sahip olacaktır.  

5-4- İlgili Mevzuatların listesinin metne 
eklenmesi uygun olabilir.  
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metne eklenmesi işleyiş açısından faydalı olacaktır. 
8-7- Taslak metin çerçevesinde “çatılar” potansiyel gelişecek pazar 

olarak değerlendirilmektedir ve başvuru sayılarının artacağı 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, başvuruların sağlıklı olarak 
yönetilmesi, farklı kurum görüşlerinin elektronik ortamdan 
alınması için Almanya’da uygulanan one-stop-shop benzeri 
elekronik başvuru yöntemine geçilmesi zaman ve emek 
kayıplarını azaltacaktır. Başvuru belgelerinin sistemden 
üzerinden girilmesini sağlayan, elektronik başvuru yöntemine 
geçilmesi önerilmektedir. 

9-8- Elektrik Piyasası Kanununda ve sair ilgili birincil ve ikincil 
mevzuatlarda gerekli değişiklikler yapılmalı. 

NOT: Aşağıda tarafımızdan önerilen madde değişiklikleri kırmızı ile 
gösterilmiş olup, taslak madde metninden çıkartılan hususların ise 
üzeri çizilmiştir. 
 
 

 
6-5- İdarenin yükümlülüğünü yerine 

getirmemesinin sonuçları mevzuatta 
tanımlanmalı 
 
 

 
 

Taslak 
Maddesi 

Görüş ve Değerlendirme Teklif 

1- Madde 2- 
 
 

 “…. Usul ve esaları kapsar” diyor ancak depolamaya 
ilişkin usul ve esaslara metin içerisinde yer 
verilmemiş durumda. Bu konudaki usul ve esasların 
bir an önce yayınlanması gerekmektedir.  
 
 

 
 
 

2-Madde 5 Maddeye yeni bir bendin eklenmesi uygun olacaktır. Yeni Madde: 5.1 .(ı)  
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Madde 5.1.6, önerilen yeni madde kapsamında revize 
edilmelidir. 

 
(ı) Kendi ihtiyacını karşılamak(öztüketim) esası 
çerçevesinde kurulacak olan,  

• ürettiği enerjinin ihtiyaç fazlasını dağıtım ve 
iletim sistemine aylık mahsuplaşma 
kapsamında veren ve  

• aylık mahsuplaşma sonucu ortaya çıkacak 
olan üretim fazlası enerji için herhangi bir 
nakit bedel talep edilemeyen,  

• üretimi ve tüketimi aynı gerçek veya tüzel 
kişiye ait aynı veya farklı ölçüm 
noktalarında olan ve 

•  üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim 
tesisinin elektrik ihtiyacını son kaynak 
tedarikçisinden ve/veya Özel Tedarik 
Şirketinden karşılayan, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri  

 
5.1.(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f), (g) ve 
(ı) bentleri kapsamında yer alan üretim tesisleri 
için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz. 
 

2- Madde 
7(1) 

Yükümlülüğe uyulmaması durumunda uygulanacak 
yaptırım tanımlanmamıştır. 

Red gerekçelerinin yazılı olarak başvuru sahibine 
bildirilmemesinin başka bir ifade ile bu 
yükümlülüğe aykırı davranılmasının yaptırımının 
ne olduğu tanımlanmalıdır.  
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Madde 7(15) 
 
 
 
 
 
 

1MW sınırı sadece Çatı değil Madde 5.1.ç 
maddesinden faydalanan sadece öz tüketim için 
kurulan tesisler içinde geçerli olmamalıdır. 

Çatı ve yönetmeliğin 5.1.ç maddesinden faydalanan sadece öz 
tüketim amaçlı kurulan tesis uygulamaları hariç olmak üzere her bir 
trafo merkezinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı enerji üretim 
tesisleri için; herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ve söz konusu 
gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu 
tüzel kişilere ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişilere, tüketim 
tesisi sayısına bakılmaksızın başvuru aşamasında azami 1 MW tahsis 
yapılabilir. Söz konusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya 
dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve varlığı halinde bu kişilerin 
kontrolünde olan tüzel kişilere ilişkin bilgilerde ilgili tüzel kişinin 
beyanı esas alınır. Bu beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak 
verildiğinin saptanması halinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiye ait 
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu iptal edilir. 
 

3- Madde 
7(16) 

Ortaklıktaki Kişi sayılarını azaltmak enerji 
kooperatiflerin yaygınlaşmasının önünü açacaktır. 

 Kapasite  tahsisleri 
a) 10’a kadar ortağı bulunan için 1 MW’a 

kadar,  
b) 10dan fazla 50’ye kadar ortaklı için 2 

MW’a kadar, 
c) 50den fazla 100’e  kadar ortaklı için 3 

MW’a kadar,  
       d) 100 den fazla ortağı olan için 5 MW 
şeklinde yapılabilir 
 

4-Madde 10 Önerdiğimiz değişiklik doğrultusunda 5-1-ı 
maddesinin eklenmesi gereklidir.  
 
 
 
 

Madde 10 (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının 
(c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) (ı) kapsamında üretim 
yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Kurul 
Kararıyla belirlenen ve EK (..) belirtilen bilgi 
ve belgelerile ilgili şebeke işletmecisine 
başvuruda bulunur. 

Formatted: Highlight
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Taslak metinde “Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve 
belgeler” ibaresine yer verilmiş ancak bu belge ve 
belgelerin tanımlanmaması belirsizlik yaratmaktadır. 

 
Bilgi ve belgelerin örnek kabilinden belirtilmesi   

Madde 11(3) 
 
 
 
 

1MW sınırı sadece Çatı değil Madde 5.1.ç 
maddesinden faydalanan sadece öz tüketim için 
kurulan tesisler içinde geçerli olmamalıdır. 

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 
kapsamında kurulan yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin, 
18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve kooperatiflerin, 
1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
Hakkında Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve kooperatiflerin, 
Tarımsal Birlik ve Kooperatiflerin, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı 
Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve söz konusu 
birliklerin DSİ ile birlikte tüketim birleştirme kapsamında yapacağı 
başvurular ile kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, yüksek 
teknoloji enstitülerinin, OSB Dağıtım Lisansı sahibi olmayan Organize 
Sanayi Bölgeleri tüzel kişileri ile bu tüzel kişilerin hisselerinin 
tamamına sahip olduğu tüzel kişilerin bağlantı anlaşmasındaki 
sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde yapacağı başvurular da 
dördüncü fıkrada yer alan kapasite kapsamında değerlendirilir. Ancak 
üretim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan çatı ve yönetmeliğin 
5.1.ç maddesinden faydalanan sadece öz tüketim amaçlı kurulan tesis 
uygulamaları hariç olmak üzere, bu fıkra ve ikinci fıkra kapsamında 
kurulacak üretim tesisleri için her bir başvuru sahibine her bir trafo 
merkezinde başvuru aşamasında azami 1 MW kapasite tahsis 
edilebilir. 
 

5-Madde 14.4 
ve Madde 
14.5 
 
 

Metin içerisinde “kısıt” ve “Bağlantı kısıtlarına tabi 
olmayan başvurular” kavramına atıf yapılmakla 
birlikte bu kavramlar ile kastedilen hususun ne 
olduğu net değildir.  

“kısıt” kavramı ile ne anlaşılması gerektiği 
tanımlanmalıdır. “Bağlantı kısıtlarına tabi 
olmayan başvuruların” neler olduğu açıkça 
belirtilmelidir. 
 
 

6-Madde 17 Metin içerisinde yer alan “usulüne uygun” ibaresi 
yoruma açıktır. Konunun netleştirilmesi gereklidir.  

“Usulüne uygun” ibaresiyle ne kasedildiği açıkça 
belirtilmeli 
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7-Madde 
21(2) 

Metin içerisinde yer alan “İlgililerce” kavramı ile 
kastedilen kurumun kim olduğu net değildir. “Format 
nasıl olacağı, evrakların kime sunulacağı hususu da 
belirli değildir.  

İlgililerce kavramı İlgili Elektrik Dağıtım Şirketi 
(EDAŞ) olarak düzeltilmelidir. 
Format netleştirilmeli, evrakların kime sunulacağı 
hususu açıkça metne eklenmelidir. 

8- Madde 
21(3) 

Maddede tanımlanan yükümlülük, küçük ölçekli 
projeler için ilave masraf yükü getirmekte olup, bu 
projelerin hayata geçmesine engel olacaktır. Bu 
nedenle Madde 21(3)ün ikinci cümlesinde yer alan 
50 kw’ın 500kw olarak değiştirilmesi uygun 
olacaktır. 
 

 
Önerilen Madde: “500 kW ve üzeri kurulu güce 
sahip üretim tesisleri için tesis edilen sayaçlar , 
ölçme ve haberleşme izleme sistemi ile 
irtibatlandırılır. İzleme için gerekli haberleşme 
hattı, ilgili Edaş tarafından ve bedeli Edaş 
tarafından karşılanmak üzere tedarik edilir ve tesis 
sahibine teslim edilir.” 
 

9- Madde 
21(7) 

 Önerilen Madde: “(7) Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonraki aşamada, 500kw ve üzeri 
kurulu güce sahip olan Yönetmelik kapsamında 
üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi 
uzaktan izleme ve kontrol için gerekli ekipman ve 
altyapıdan münhasıran kendi tesisi için sadece 
bağlantı noktasında(bağlantı noktasındaki kök 
bina ve birden çok tesisin bağlandığı dağıtım 
merkezlerinde)  olanları temin ve tesis eder. 
İzleme için gerekli haberleşme hattı ilgili Edaş 
tarafından  ve bedeli Edaş tarafından karşılanmak 
üzere tedarik edilir ve tesis sahibine teslim edilir.” 
 

10- Madde 22 “…..Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım 
Sistemine Bağlantı Anlaşması’nda yer alan cezai 

Önerilen Madde:  
“MADDE 22- (1) Üretim tesisi bağlantı 
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şartlar uygulanır.” Hükmünde yer alan Dağıtım 
Sistemine Bağlantı Anlaşmasında yer alan ceza, 
Yatırımcı açısından belirsizlik ve risk teşkil 
etmektedir.   

anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden daha 
büyük güçte çalıştırılamaz. Üretim tesisinin 
bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden 
daha büyük bir güçte çalıştırılması halinde 
anlaşma gücünden fazla sisteme verilen 
enerji(aşan kısım), bedelsiz olarak Yekdem 
kapsamında değerlendirilir. 
 

11- Madde 23 5.1 (ı) maddesinin eklenmesiyle ilgili önerimiz 
doğrultusunda madde güncellenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yine, önerimiz doğrultusunda, 23(2)nin a bendinin 
de güncellenmesidir. 
 
 

Önerilen Madde:  
 “23(1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel 
kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim 
yapmaları esastır. Ancak, 5 inci maddenin birinci 
fıkrasının (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde 
belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik 
enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu 
tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen 
miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olması şartıyla 
aynı gerçek veya tüzel kişiye ait başka bir tüketim 
tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir. Ancak; (ı) 
bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen 
elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde 
kurulu veya farklı yerde kurulu tüketim tesisi ya 
da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım 
bölgesinde olması şartıyla aynı gerçek veya tüzel 
kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da 
tesislerinde tüketilebilir.” 
 
(2) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik 
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kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin 
üreterek Şebekeye verdikleri ihtiyaç fazlası 
elektrik enerjisi miktarlarından 
 

(a) İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle, kendi ihtiyacını karşılamak 
(öztüketim) esası çerçevesinde kurulacak 
olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesislerinden  

(i) çağrı mektubu almış veya almaya hak 
kazanmış ve fakat henüz işletmeye 
alınmamış  veya  

(ii) üretimi ve tüketimi aynı gerçek veya 
tüzel kişiye ait  

(iii) aynı veya farklı ölçüm noktalarında 
olanlar  

üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim 
tesisinin elektrik ihtiyacını son kaynak 
tedarikçisinden karşılamak şartıyla, 
şebekeye vereceği ihtiyaç fazlası enerji 
miktarı için aylık bazda mahsuplaşır. Fakat 
aylık mahsuplaşma sonucu ortaya çıkacak olan 
üretim fazlası enerji için herhangi bir nakit 
bedel talep edemez.  
 
(b) İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 
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itibariyle, 5.1.ç ye tabi olan ve geçici kabulü 
kabulü yapılmış yenilenibilir enerji tesisleri, 
kazanılmış hakları korunarak ve kapasite  
tahsislerinden etkilenmeksizin, Kuruma 
yazılı olarak başvuru üzerine, 5.1.ı ya 
geçme ve işbu yönetmelik kapsamında 
5.1.(ı) ya  tanımlanan haklardan yararlanma 
hakkına  sahiptir. 5.1.(ı) ya tabi olmak 
istediklerini Kuruma yazılı olarak bildiren 
5.1.ç’lilerin Bağlantı görüşleri, işbu madde 
ve ilgili yönetmelik maddeleri 
doğrultusunda tadil edilecektir. 

(c) İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle, Yönetmeliğin 5.1.ç maddesine 
dayanarak, Çağrı Mektubu almaya hak 
kazanmış ve/veya Çağrı Mektubu almış ve 
fakat geçici kabulü yapılmamış olan 
yenilenebilir üretim kaynağına dayalı 
üretim tesislerinin 5.1(ı) maddesinden 
yararlanmak istemeleri ve bu taleplerini 
Kuruma yazılı olarak bildirmeleri 
durumunda, mevcut Çağrı Mektupları iptal 
olur ve fakat başvuru esnasında öncelik 
verilir. 
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12- Madde 
23(3) 

Taslak madde 23(3)’te ilgili idarenin yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi durumu düzenlenmemiştir. Teklif 
edilen cümle madde 23(3)ün sonuna eklenebilir. 
 
 

Maddenin yeni hali:  
(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik 
kapsamındaki her bir üretici için ikinci fıkra 
kapsamında elde edilen saatlik veya aylık verileri 
kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi 
bazında Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik 
enerjisi miktarını belirler ve her ayın altıncı 
gününe kadar ilgili görevli tedarik şirketine 
bildirir. İlgili Görevli Tedarik şirketi de fatura 
dönemi bazında şebekeye verilen ihtiyaç fazlası 
elektrik enerjisi miktarını, kendisine ulaştığı 
tarihten itibaren en geç 6 gün içerisinde ilgili 
üretim şirketine bildirir.  
 
 

13- Madde 
24/3 

Revizyon gereklidir. 
 

Metnin yeni hali:  
Madde 24(3): 5 inci maddenin birinci fıkrasının 
(ç) ve (d)(ı) bentleri kapsamında kurulan üretim 
tesislerinden Şebekeye enerji verilmesi halinde, 
söz konusu enerji miktarı İlgili Mevzuat uyarınca, 
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak ç ve 
d için bu enerjinin görevli tedarik şirketi 
tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu 
kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa 
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından 
herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda 
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı 
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olarak dikkate alınır.5-1-ı  bendi ile ilgili olarak 
aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirilir.  
 

14- Madde 
24(6) 

Revizyon gereklidir. 
 

Metnin yeni hali:  
Madde 24(6) Geçici kabulü tamamlanarak 
işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; 
üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya 
tesislerinden herhangi biri için tüketim için 
yapılan anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale 
gelmesi halinde (başka bir kişi ile perakende satış 
sözleşmesi imzalanması ya da söz konusu tüketim 
tesisi için başka bir kişi tarafından serbest tüketici 
hakkının kullanılması halinde),  tesisin son bir 
yıllık tüketiminin aylık ortalaması baz alınarak 
tüketim yapmış kabul edilir ve işlem ona göre tesis 
edilir.  
 

15-Madde 24(7) Revizyon gereklidir. 
 

Metnin yeni hali:  
 Madde 24(7) Geçici kabulü tamamlanarak 

işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; 
üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya 
tesislerinde elektrik tüketimi olmaması halinde,  
tesisin son bir yıllık tüketiminin aylık  ortalaması 
baz alınarak tüketim yapmış kabul edilir ve işlem 
ona göre tesis edilir.  

 
17-Madde 
25(1e) 

Üreticiye ödemenin ne zaman yapılacağı hususunda 
değişilik.  

Metnin yeni hali: Görevli Tedarik Şirketi 
kendisine Piyasa İşletmecisi tarafından ödeme 
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yapılmasını takip eden en geç 7 gün içerisinde 
üreticiye ödemeyi yapar. 

15-Madde 25 
(4) 

Geçikme Faizi oranı kısmında değişiklik  Yeni madde: Görevli tedarik şirketinin ikinci 
fıkrada belirlen istisna dışında,  ödemede 
temerrüde düşmesi halinde, merkez bankası avans 
işlemlerine uygulanan  faiz oranı uygulanır. 
  

Geçici Madde 1 
… 
 
 

 
mesken aboneleri için 10 kW’a kadar (10 kW dahil), ticarethane, sanayi, 
tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 1000 kW’a kadar (1000 
kW dahil) sınırları yerine kurulu gücü ile sınırlanması daha uygun 
olacaktır. 
 

(1) İlgili Şebeke İşletmecisi, 21 Haziran 2018 tarihinden sonra 
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazanan ve 
31/12/2020’ye kadar işletmeye girecek olan tüketim tesisi ile aynı 
ölçüm noktasındaki çatı ve cephe uygulamalı üretim tesislerinden 
kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, 
mesken, ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri 
için kurulu gücü ile sınırlı olmak üzere, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim 
tesislerinde şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını 
bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden aylık 
bazda tespit eder. 
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