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Elektrik Piyasası ve Lisans Zorunluluğu 

• Elektrik piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK’dan lisans 
alınması zorunludur. 

 

• Hangi hallerde lisans muafiyetinin olduğu kanunla düzenlenmiştir. 

 

• Söz konusu kanunlar: 

• Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları 

• 6094 sayılı Kanunla değişik 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanunun 6/A maddesi 



Lisans Alma ve Şirket Kurma Muafiyeti 

• Kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler 

 (Verimi %80’in üzerinde - yalnızca kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulabilir) 

 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 
500 kW’lık üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler 

 

• Mikro kojenerasyon tesisi (azami 50 kW) kuran gerçek ve 
tüzel kişiler 

 

• İzole çalışan üretim tesisleri için muafiyet getirilmiştir         
(Şebekeden izole olması ve ticaret olmaması gereklidir.) 
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Lisans Alabilecek Tüzel Kişiler  

 

• Tüzel kişilerden ancak anonim veya limited şirketi olan 
tüzel kişiler lisans başvurusunda bulunabilir. 

 

• Gerçek kişiler lisans başvurusunda bulunamaz. 
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Lisanslama Süreci  

  Başvuru dosyası Kuruma sunulur (15 adet belge, rüzgar ve 
güneş için ölçüm verileri dahildir.) 

  Başvuruda görülen eksiklikler için 2 kez eksik evrak bildirimi 
yapılabilir.  

  Başvuru dosyasının tamamlanmasından sonra lisans alma 
bedelinin %1’i ödenir ve takiben başvuru inceleme ve 
değerlendirmeye alınır.  

  Bağlantı ve sistem kullanımı, inşaat öncesi sürenin belirlenmesi, 
ve ihtiyaç duyulan diğer görüşlerin toplanmasından sonra 
başvuru Kurul Kararı ile uygun bulunur ve yükümlülükler 
belirlenerek Şirkete bildirilir (Yükümlülükler: ana sözleşme 
değişikliği, lisans alma bedeli, asgari sermaye şartı, ÇED izni, 
banka teminat mektubu, vs.)  

  Yükümlülüklerin belirlenen süreler içerisinde yerine 
getirilmesinden sonra Kurul Kararı ile lisans verilir. ÇED izni için 
300 gün, diğer yükümlülükler için 90 gün süre tanınmaktadır. 
ÇED izni için tanınan 300 günlük sürenin ilk 90 günü içerisinde 
diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur. 



Lisans Başvurusundan İşletmeye Geçiş 

Kaynak Kullanım 

Hakkı 

İzin/Onaylar 

Lisans Başvurusu İnceleme ve Değerlendirme 

İnşaat  dönemi 

Ticari işletme 

dönemi 

Uygun Bulma 

Şebeke bağlantı görüşü 

Lisans Verilmesi 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 



Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri 

 Ayrı hesap ve kayıt tutma yükümlülüğü 

 

 Çapraz sübvansiyon yasağı 

 

 Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her 
yılın Nisan ayı sonuna kadar Kuruma sunmak 

 

 Üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişiler, 
tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri 
faaliyetler hakkında her yılın Şubat ve Temmuz ayları 
içerisinde Kuruma ilerleme raporu sunmak 

 

 Sigorta yaptırma zorunluluğu 



Elektrik Piyasası Kanunundaki 

YEK Destekleri 

 

 Lisans alma bedeli (sadece %1’i ödenir) 
 

 Yıllık lisans bedeli (ilk 8 işletme yılı için muafiyet) 
 

 Bağlantı önceliği 
 

 Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri için alım 

yükümlülüğü 
 

 YEK’e dayalı lisans sahiplerinin alım ayrıcalığı 
 

 DUY uyarınca dengeleme birimi olmaktan muafiyet  



 18/5/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş veya 

girecek üretim tesisleri YEK desteklemesinden yararlanabilir. 

 

 YEK Desteklemesinden yararlanma zorunlu değil, isteğe bağlıdır. 

 

 I sayılı Cetvel - İşletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca 

uygulanacak enerji fiyatlarını içermektedir. 

 

 II sayılı Cetvel  - İşletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca 

enerji fiyatına ilaveten uygulanacak yerli ekipman kullanım desteğini 

içermektedir. 

YEK Desteklemesinden Yararlanabilecek 

Tesisler ve Destekleme Süresi 



Yenilenebilir Enerji Kaynağına 

Dayalı Üretim Tesis Tipi 

Uygulanacak Fiyatlar 

(ABD $ cent/kWh) 
Hidroelektrik 7,3 

Rüzgâr 7,3 

Jeotermal 10,5 

Biyokütle (çöp gazı dahil) 13,3 

Güneş 13,3 

I Sayılı Cetvel 

 



Tesis Tipi 
Yurt İçinde Gerçekleşen 

İmalat 

Yerli Katkı İlavesi  
(ABD Doları 
cent/kWh) 

A- Hidrolelektrik 
üretim tesisi 

1- Türbin 1,3 

2- Jeneratör ve güç elektroniği 
1,0 

      

B- Rüzgar 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi 

1- Kanat 0,8 

2- Jeneratör ve güç elektroniği 
1,0 

3- Türbin kulesi 0,6 

4- Rotor ve nasel gruplarındaki 
mekanik aksamın tamamı 
(Kanat grubu ile jeneratör ve 
güç elektroniği için yapılan 
ödemeler hariç.) 

1,3 

      

C- Fotovoltaik 
güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisi 

1- PV panel entegrasyonu ve 
güneş yapısal mekaniği imalatı 

0,8 

2- PV modülleri 1,3 

3- PV modülünü oluşturan 
hücreler 

3,5 

4- İnvertör 0,6 

5- PV modülü üzerine güneş 
ışınını odaklayan malzeme 

0,5 

Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat 
Yerli Katkı İlavesi  

(ABD Doları 
cent/kWh) 

D- Yoğunlaştırılmış 
güneş enerjisine dayalı 
üretim tesisi 

1- Radyasyon toplama tüpü 2,4 

2- Yansıtıcı yüzey levhası 0,6 

3- Güneş takip sistemi 0,6 
4- Isı enerjisi depolama sisteminin 

mekanik aksamı 
1,3 

5- Kulede güneş ışınını toplayarak 

buhar üretim sisteminin mekanik 

aksamı 

2,4 

6- Stirling motoru 1,3 

7- Panel entegrasyonu ve güneş 

paneli yapısal mekaniği 

0,6 

      

E- Biyokütle enerjisine 
dayalı üretim tesisi 

1- Akışkan yataklı buhar 
kazanı 

0,8 

2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar 
kazanı 

0,4 

3- Gazlaştırma ve gaz 
temizleme grubu 

0,6 

4- Buhar veya gaz türbini 
2,0 

5- İçten yanmalı motor veya 
stirling motoru 

0,9 

6- Jeneratör ve güç 
elektroniği 

0,5 

7- Kojenerasyon sistemi 0,4 

      

F- Jeotermal enerjisine 
dayalı üretim tesisi 

1- Buhar veya gaz türbini 1,3 

2- Jeneratör ve güç elektroniği 0,7 

3- Buhar enjektörü veya vakum 

kompresörü 

0,7 

II Sayılı Cetvel 

 



 YEKDEM, TEİAŞ bünyesindeki PMUM tarafından 

takvim yılı bazında işletilir. 
 

 Uygulamaya dahil olunan takvim yılı içerisinde 

mekanizma dışına çıkılamaz. 

Destekleme Mekanizmasının İşletilmesi  



 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya başvurulması 

gerekmektedir. 
 

 Başvurular ön YEK listesi olarak EPDK internet 

sayfasında ilan edilir. 
 

 Ön YEK listesine kişisel hak ihlaline dayalı itiraz 

yapılabilir. 
 

 30 Kasım tarihine kadar nihai YEK listesi hazırlanır, 

EPDK internet sayfasında duyurularak PMUM’a 

gönderilir.  

 

Başvuru ve Başvurunun 

Sonuçlandırılması 



Ödemeler  

 Katılımcılara ödemeler aylık bazda yapılır. 
 

 Katılımcılara yapılacak ödeme, pazar payları 

oranında tedarikçilerden tahsil edilir. 



Lisanssız Üretim 

• Hidrolik için İl Özel İdarelerine başvuru yapılacaktır. 

 

• Diğerleri için bölgesinde bulunulan dağıtım şirketine başvuru yapılacaktır. 

 

• Üretim tesisi tüketim tesisi ile ilişkilendirilecektir. 

 

• İhtiyaç fazlası enerji YEK Destekleme kapsamında değerlendirilecektir. 

 

• Yenilenebilirde I sayılı cetvel uygulanacaktır. 

 

• Tüzel kişilerin mikro kojenerasyon tesisi için I sayılı cetveldeki en düşük fiyat 
uygulanacaktır. 

 

• Kojenerasyon ve gerçek kişilerin mikro kojenerasyon tesislerinin sisteme 
verdiği enerji için bedel ödenmez. 

 

• Lisanssız  elektrik üretim tesisleri için yerli aksam kullanım desteği 
uygulanacaktır. 



 Teşekkürler… 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No.51/C                

06530 Yüzüncüyıl  Ankara 

Tel.: (312) 201 4540 

Ahmet OCAK 
 

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı 
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EK-1 

 

LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN 

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ  

 

1) Başvuru Dilekçesi (Ek-1). 

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanır. 

Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından 

imzalanır. Dilekçe örneğinde parantez içinde yer alan seçeneklerden sadece birisi seçilir).  

 

2) Taahhütname (Ek-2 ). 

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-2’deki örneğe uygun olarak, tüzel kişiyi temsil ve 

ilzama yetkili şahıs/şahıslarca imzalanır. Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik 

yapılamaz. Taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, 

müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının Taahhütnamede bulunması 

zorunludur. Taahhütnamedeki 6 ncı madde, sadece dağıtım lisansı başvurusunda bulunan tüzel 

kişilerce yazılır. Diğer lisans başvurularında bu madde yazılmaz). 

 

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri” nin aslı veya noter onaylı 

suretleri. 

 

4) Tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca 

tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik anasözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetelerinin birer nüshası. 

 

5) Üretim Tesisine İlişkin: 

a) Bilgi Formu [5 nüsha – Ek-3 (a, b, c, d )] 

(Üretim tesisi türüne göre; Ek-3 (a, b, c, d )’te verilen örnek formlara uygun olarak Kurum 

internet sayfasından temin edilerek doldurulur). 

b) Yatırım Termin Programı (5 nüsha). 

(İnşaat öncesi dönem, inşaat dönemi ve toplam süre olmak üzere; Lisans alma tarihinden 

tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır). 

c) Tek Hat Şeması (5 nüsha). 

(Üretim tesisinin bağlanacağı/bağlı olduğu bağlantı noktasını ve gerilim seviyesini gösteren 

tek hat şeması, ilgili dağıtım ve/veya iletim hatları ile dağıtım merkezi ve/veya trafo 

merkezini içerecek şekilde hazırlanır. Üretim ve otoprodüktör grubu lisansları 

kapsamındaki başvurulara ilişkin tek hat şemalarında, üretim tesisi barasına tüketici 

bağlanamaz).  

d) Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (5 nüsha). 

 (Üretim tesisinin kurulacağı yer harita üzerinde işaretlenerek belirtilir. Rüzgar enerjisine 

dayalı üretim tesisleri için türbin yerleşimleri harita üzerine işlenmiş olacaktır.) 

e) Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (2 nüsha).  

(Üretim tesisinin kurulacağı saha için kamulaştırma ve/veya arazi tahsisinin gerekli olduğu 

durumlarda verilecektir. Mülkiyet dağılımının gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta 

üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek 

gösterilecektir). 

 

6) Üretim Tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre); 

a) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın veya Su Kullanım 

Hakkı Anlaşması İmzalayabilmeye Hak Kazanıldığına Dair Belge’nin aslı veya DSİ 

tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği, 

b) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit, bitümlü şist gibi katı fosil yakıtlar ile biyokütle, 

biyogaz, doğal gaz ve jeotermal kaynakların kullanım haklarına ilişkin olarak; yetkili kurum 
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ve kuruluşlar ve/veya özel kişilerle yapılmış yakıt teminine ilişkin anlaşmaların veya 

kullanım haklarının edinilmiş olduğunu ya da edinileceğinin taahhüt edilmiş olduğunu 

gösteren belge veya belgelerin aslı veya sözleşmenin tarafı kurum tarafından aslına 

uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği ya da noter onaylı sureti, 

c) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerini ilgilendiren arazinin özel mülkiyete konu olması 

halinde arazinin mülkiyeti ya da diğer ayni haklarının edinilmiş olduğunu ya da 

edinileceğinin mülkiyet sahibi kişi tarafından taahhüt edilmiş olduğunu gösterir belgelerin 

aslı veya noter onaylı birer sureti. 

 

7) Elektrik piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamında; Tüzel kişilik ve/veya Tüzel kişilikte yüzde 

on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi 

olan ortaklarına ilişkin olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan veya 

yapılmakta olan herhangi bir işlemin olup olmadığına dair beyan. 

 

8) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan 

veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin anasözleşmelerinin, tüm tadiller işlenmiş son 

halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş birer nüshası veya ilgili tüzel kişilerin 

anasözleşmelerinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin birer nüshası.  

 

9) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve 

tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler. 

(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya 

koyan bir şema hazırlanır. Lisans alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik 

olması durumunda, ortaklık yapısını ve pay oranlarını ortaya koyan bilgi ve belgelerle birlikte 

bu şemanın güncellenerek Kuruma sunulması gerekir. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, 

diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların 

sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir). 

 

10) Tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye 

ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran ve tutarları ile 

varsa imtiyazlı paylar da belirtilmek suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgi ve/veya 

belgeler. 

 

11) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan 

veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür 

yardımcısı ve denetçilere ait, son altı ay içinde alınmış, adli sicil belgeleri ile isim, unvan ve 

adres bilgileri, 

 

12) Tüzel kişinin ve tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve 

üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumunu 

gösteren belgeler.  

(Bu kapsamda  istenen belgeler: 

 İlgili tüzel kişiler için; bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairelerince tasdiklenmiş, 

son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları ile, varsa lisans başvurusunun yapıldığı yıla ait 

üçer aylık bilanço ve gelir tablolarının aslı veya noter onaylı suretleri (Lisans sahibi tüzel 

kişinin yeni kurulmuş olması halinde, kuruluş bilançosu), 

 İlgili gerçek kişiler için;  vergi dairelerince tasdiklenmiş son 3 yıla ait gelir vergisi 

beyannameleri, tapu kayıtları, banka ve aracı kurum hesap bilgileri, 

biçiminde verilebilir). 

 

13) Otoprodüktör Grubu Ortakları Bilgi Formu (Ek-4). 

(Otoprodüktör grubu lisansı başvurularında,  Kurum internet sayfasından temin edilerek her 

bir grup ortağı için ayrı olarak düzenlenir).  
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14) Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yapılan Başvurular İçin Banka Teminat Mektubu (Ek-5) 

 

AÇIKLAMALAR: 

 

1) Kuruma yapılacak lisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, “Lisans 

Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak 

dosyalanır.  

 

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile  noter onaylı belgeler 

haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği 

temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde sunulur. 

 

3) Lisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak düzenlenir 

ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması 

halinde, başvuru kapsamında talep edilen (tüzel kişi ve ortaklarına ait bire bir aynı olan) bilgi 

ve belgelerden  aslı veya noter tasdikli suretleri lisans başvuru dosyalarından birine konulabilir. 

Diğer lisans başvuru dosyaları; bu belgelerin aslına uygunluğu lisans başvurusunda bulunan 

tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim 

belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda bulunan 

tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir lisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi 

gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz. 

 

4) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili 

makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler 

Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 

Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve başvuruya 

eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri 

de talep edilebilir. 

 

5) Kamuya ait dağıtım ve üretim tesisleri için kamu tüzel kişiliği tarafından yapılan (özelleştirme 

kapsam ve programına alınan tesisler dahil) lisans başvurularında; 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde 

belirtilen bilgi ve belgeler ile (sadece üretim tesisleri için) 5 inci maddenin (a) (b) ve (c) 

bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler istenir.  

  

6) Lisans türüne bağlı olarak istenmeyecek belgeler: 

 Üretim lisansı başvuruları için; 13 üncü maddelerde belirtilen bilgi ve belgeler istenmez. 

 Otoprodüktör lisansı başvuruları için; 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü maddelerde belirtilen bilgi 

ve belgeler istenmez. 

 

7) İhtiyaç duyulması halinde; burada belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.  
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Ek-1 

 

 

 

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

T. C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

BAŞKANLIĞINA 

 

 

 ………....... (Yurt genelinde/Bölgesinde/İllerinde/İlinde) ……… (Toptan Satış / Perakende 

Satış / Perakende Satış Hizmeti / Üretim / Otoprodüktör / Otoprodüktör Grubu / İletim / Dağıtım) 

faaliyeti için  ..... yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz. 

 

 Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.  

 

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya 

Kişilerin Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

 

Tüzel kişinin ticaret unvanı: 

Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il: 

Tüzel kişinin ticaret sicil nosu: 

Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi: 

Telefon: 

Faks: 

e-posta: 

 

Ekler (*) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*): Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nde belirtilen  bilgi ve 

belgeler eklenecektir. 
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Ek-2 

TAAHHÜTNAME (*) 

 

T. C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

BAŞKANLIĞINA 

 

 

 1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz 

olduğunu, 

 

 2) İlgili mevzuata uyacağımızı, 

 

3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan 

izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun 

tarafımıza ait olacağını, 

 

 4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on iş günü 

içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun 

geçersiz olacağını, 

 

 5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz 

reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından 

irad kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi, 

 

 6) (**) Lisansımızın sona ermesi veya iptali halinde; Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 

ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanacak düzeltme bileşenleri toplam tutarını, Kurumca 

yapılacak düzenleme çerçevesinde dağıtım tarifelerine yansıtılmak üzere, lisansımızın sona erdiği ya 

da iptal edildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Kurum hesabına yatıracağımızı, süresi içinde 

yatırmadığımız takdirde, ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanacağını, 

 

7(***) Mücbir sebepler nedeniyle ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller 

dışında, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, Kuruma teslim etmiş olduğumuz, 

Kuruma muhatap düzenlenmiş banka teminat mektuplarının Kurum tarafından irat kaydedileceğini,  

 

kabul ve taahhüt ederiz. 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya 

Kişilerin Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

 

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik 

yapılamaz. 

(**) Sadece dağıtım lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerden istenecektir. 

(***) Yalnızca üretim faaliyetinde bulunmak için lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden 

istenir. 
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Ek-3/a 

TERMİK ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU (*) 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi :  

Üretim tesisi / Proje  adı  :  

Üretim tesisinin yeri (il – ilçe) :  

Toplam kurulu güç  (ISO standartları) 
1
 : ……………. MWm    / ……………. MWe 

Üretim tesisinin tipi  
2
 :  

Yakıt türü  
3
 :  

Ünite sayısı 
4
 :  

Ünite tipi ve diğer teçhizatlar 
4
 :  

Ünite kurulu güçleri  
1
 : ……………. MWm    / ……………. MWe 

Blok sayısı  
5
  :  

Blok kurulu güçleri  
1
 : ……………. MWm    / ……………. MWe 

Çıkış gerilimi ve güç faktörü   
6
 :  

Öngörülen ortalama yıllık elektrik üretim 

miktarı 
7
 

: ……………………………………… kWh/yıl 

Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi  
8
 :  

Üretim tesisinin mevcut fiziki durumu  
9
 :  

Tüzel kişinin bildirim adresi  
10

 :  

 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama: 
1
 Kurulu güç, MW cinsinden ve virgülden sonra en fazla üç basamaklı olarak belirtilecektir. 

2
 Üretim tesisinin tipi; yakma sistemine ve/veya konfigürasyonuna göre, konvansiyonel, akışkan 

yatak, basit çevrim, kombine çevrim veya kojenerasyon olarak belirtilecektir. 
3
 Varsa, yardımcı ve/veya alternatif yakıt türü de belirtilecektir  

4
 Tesiste elektrik ve ısı üretecek teçhizatların tipi ve sayısı belirtilecektir (Gaz motoru, gaz  türbini, 

buhar türbini, atık ısı kazanı,  konvansiyonel kazan, akışkan yataklı kazan v.s. gibi).  
5
 Kombine çevrim tipindeki tesisler için belirtilecektir (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 

tanımlanan şekilde). 
6  

Generatörün çıkış gerilimi ve güç faktörü belirtilecektir.  
7
 Üretim tesisinin yıllık ortalama olarak üretebileceği değer yazılacaktır. 

8
 Verilen tek hat şemasına uygun şekilde, tesisinin bağlanmasının talep edildiği yer ve gerilim 

seviyesi belirtilecektir. 
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9
 Başvuru tarihi itibariyle tesisinin fiziki durumunun hangi aşamada olduğu belirtilecektir (proje - 

inşa – kurulu-işletilmeye hazır v.s. gibi).  
10

 Başvuru sahibi tüzel kişinin kanuni tebligat adresi belirtilecektir. 

 

 

 

 (*)Form yeni lisans başvuruları esas alınarak hazırlanmıştır. Kısmen veya tamamen işletmeye 

girmiş olan üretim tesisleri hakkında yapılacak lisans tadili başvurularında, kurulu gücü ve 

üretim miktarları; işletmede olan, tesis edilmesi planlanan ve toplam olmak üzere, ayrı ayrı 

belirtilecektir. 
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Ek-3/b 

 

HİDROELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi                                                               : 

Üretim tesisi ve/veya proje adı                           :  

Üretim tesisi ve/veya projenin bulunduğu il/iller                          : 

Üretim tesisinin toplam kurulu gücü
1
 (ISO standartları)               :             MWm          MWe 

Üretim tesisi tipi
2
                                                                  :  

Rezervuar bilgileri
3
 Rezervuar alanı(maksimum su kotunda) :  km

2 

   Rezervuar hacmi                                      :            m
3
 

   Gövde hacmi                                            :            m
3
 

Enerji Kaynağı                               : Hidrolik 

Türbin tipi
4
                    :  

Ünite sayısı                    :  

Ünite kurulu güçleri                    :   MWm  MWe 

Genarötör çıkış gerilimi ve güç faktörü                              :  

Öngörülen ortalama yıllık elektrik üretim miktarı
5
                 :  kWh 

Yıllık güvenilir elektrik üretim miktarı
6
                              :                       kWh 

Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi
7
                             : 

Üretim tesisinin mevcut fiziki durumu
8
                                          :  

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

Açıklama: 
1
 Virgülden sonra en fazla üç basamaklı olarak belirtilecektir. 

2
 Üretim tesisi; rezervuarlı, veya kanal tipi olarak belirtilecektir. 

3 
Tesis tipi rezervuarlı olarak belirtilen üretim tesisleri için 

4
 Türbin tipi; (Francis, Kaplan, Pelton, vs.), 

5 
İşletmeye alınmamış projeler için projede öngörülen değerler yazılacaktır. 

6 
İşletmeye alınmamış projeler için projede öngörülen değerler yazılacaktır. 

7 
Verilen tek hat şemasına belirtilene uygun şekilde, üretim tesisinin bağlanmasının talep edildiği 

nokta belirtilecektir.
  

8 
Başvuru tarihi itibariyle üretim tesisinin durumu belirtilecektir (proje aşamasında, inşa 

aşamasında, kurulu ve işletilmeye hazır v.s. gibi). 
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Ek-3/c 

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU  

 

Başvuru sahibi tüzel kişi  

Tesis adı …… RES 

Üretim tesisinin yeri 

İli  

İlçesi  

Mevkii  

Tesis türü Yenilenebilir 

Enerji kaynağı Rüzgar 

Ünite sayısı .…. adet 

Ünite kurulu güçleri ...... kW 

Tesis toplam kurulu gücü .…. MW 

Öngörülen ortalama yıllık üretim 

miktarı 
….. kWh/yıl 

Öngörülen sisteme bağlantı noktası 

ve gerilim seviyesi (tek hat şemasına 

uygun) 

 

Öngörülen tesis tamamlanma süresi 
İnşaat öncesi dönem: …. 

ay 
İnşaat dönemi: …. ay 

Talep edilen lisans süresi …. yıl 

Öngörülen tesis yerine ait pafta 

adı/adları 

 

Öngörülen tesis yerine ait ünite 

koordinatları (UTM) 

 E N 

T1 XX XX XX YY YY YYY 

T2 XX XX XX YY YY YYY 
 

Öngörülen proje kapasite faktörü % ….. 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 
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Ek-3/d 

 

JEOTERMAL/GÜNEŞ/DALGA/GEL-GİT/BİYOKÜTLE/BİYOGAZ/HİDROJEN  

ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi  

Tesis adı  

Üretim tesisinin yeri 

İli  

İlçesi  

Mevkii  

Tesis türü Yenilenebilir 

Enerji kaynağı 
Güneş/Jeotermal/Dalga/Gel-

git/Biyokütle/Biyogaz/Hidrojen 

Ünite sayısı .…. adet 

Ünite kurulu güçleri ...... kW 

Tesis toplam kurulu gücü .…. MW 

Öngörülen ortalama yıllık üretim 

miktarı 
….. kWh/yıl 

Öngörülen sisteme bağlantı noktası 

ve gerilim seviyesi (tek hat şemasına 

uygun) 

 

Öngörülen tesis tamamlanma süresi 
İnşaat öncesi dönem: …. 

ay 
İnşaat dönemi: …. ay 

Talep edilen lisans süresi …. yıl 

Öngörülen tesis yerine ait pafta 

adı/adları 

 

Öngörülen proje kapasite faktörü % ….. 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 
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Ek-4 

OTOPRODÜKTÖR GRUBU ORTAKLARI BİLGİ FORMU 

 

 

 

Gerçek/tüzel kişi ortağın adı-soyadı/ ticaret unvanı   : 

Tüzel kişinin faaliyet konusu    :  

Kanuni ikametgah adresi    :  

Tesisin kurulu gücü     :  kVA   kW 

Halihazırda elektrik almakta olduğu tüzel kişilik :  

Bağlandığı trafo merkezi    :  

Abone no      :  

Pay defteri ortaklık no     :  

 

 

 

 

SON 12 AYLIK DÖNEME İLİŞKİN TÜKETİM BİLGİLERİ 

Sıra 

No 

Fatura Tarihi Fatura No Tüketim (kWh) Buhar-Isı 

Tüketimi Gece Gündüz Puant 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Tüketim Toplamı:     

Ortalama Aylık Tüketim:     

 

 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

Açıklama: 

1) Her ortak için ayrı düzenlenecektir. 

2) İstenildiği takdirde, fatura bilgileri firma tarafından beyan edilecektir. 
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Ek-5 

 

 

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile aynı 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde Kuruma 

sunulması gereken banka teminat mektubu örneği 

 

 

 

                  Tarih    : 

                   No        : 

 

 

 

TEMİNAT MEKTUBU 

 

 

T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA 

 

……… İli ……..İlçesi, …….mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, …… dayalı …… 

MWm kurulu gücünde ………… adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumuna (Kurum) lisans başvurusunda bulunacak/lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu (Kurul) Kararı ile uygun bulunan/lisans verilen/lisansının tadil edilmesi Kurul Kararı ile 

uygun bulunan ………………..’nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan 

………………… (rakam ve yazı ile) TL.’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, elektrik 

piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, lisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve 

şartlarını yerine getirmemesi/lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü tamamlayarak 

Kuruma tevsik etmemesi veya herhangi bir nedenle lisansının sona erdirilmesi veya lisansının 

iptali halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile 

Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları 

nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine 

derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden 

ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın 

imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır. 

 

 

…………… BANKASI A.Ş. 

…………… ŞUBESİ 

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları 
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