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YÖNETMELİK 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (m) 
tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“m) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir dağıtım bölgesinde, LÜY kapsamında yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesislerinde ilgili Yönetmelik 
hükümlerine uygun olaraküretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin 
tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi 
ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi 
aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin 
uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Görevli 
perakende satış şirketi ile dağıtım şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(4) Bir OSB dağıtım şebekesine bağlanan bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek 
sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından iki 
ve üçüncü fıkralarda belirlenen usule uygun olarak tespit edilir ve bu enerjiyi satın almakla 
yükümlü bölgesinde bulunduğu görevli perakende satışşirketine bildirilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve 
altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen, 

a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura 
döneminde sisteme verilen net elektrik enerjisi ile 

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek dağıtım 
sistemine verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için tüketilemeyen net 
elektrik enerjisi miktarı, 

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli perakende satış şirketi tarafından YEK Kanununa ekli I 
sayılıCetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan satın alınır. Bu fiyatlar ilgili üretim tesisinin sisteme enerji 
vermeye başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle uygulanır.” 

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kişilerce kurulan 
mikro kojenerasyon tesislerindeüretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, görevli perakende satış şirketi 



tarafından YEK Kanununa ekli I sayılıCetvelde belirlenen en düşük fiyattan, tesisin sisteme enerji vermeye 
başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle, satın alınır.” 

“(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri 
ile aynımaddenin ikinci fıkrası kapsamında kurulan kojenerasyon tesislerinin işletilmesi esnasında, 19 uncu 
maddenin birinci fıkrası kapsamında sisteme verilen enerji hariç, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji, ilgili 
mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı PMUM ve görevli perakende 
satış şirketi tarafından ödemeye esas alınmaz.” 

“(6) Bir tüketim tesisi için kojenerasyon tesisine ilaveten mikro kojenerasyon ve/veya yenilenebilir 
enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin 
hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda söz konusu miktar ilgili mevzuat 
uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı için PMUM ve görevli perakende 
satış şirketi tarafından ödeme yapılmaz.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(1) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi ilgili görevli perakende satış şirketi 
tarafındanüretilerek sisteme verilmiş kabul edilir ve YEKDEM kapsamında değerlendirilir.” 

“(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi görevli perakende satış şirketi 
tarafından sadece Kurul onaylı perakende satış tarifesi kapsamındaki abonelere satılabilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 22 – (1) Görevli perakende satış şirketi 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında satın 
almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için yapacağı ödeme 
tutarını hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar; 

a) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlediği ihtiyaç fazlası üretim 
miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen fiyatlarla çarparak yapılacak ödemeyi belirler, 

b) Bu fıkranın (a) bendine göre belirlediği bedele, 23 üncü madde uyarınca belirlediği bedeli ilave 
ederek ilgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödemeyi bulur, 

c) Bu fıkranın (b) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri önce kaynak bazında toplayarak 
kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler, 

ç) Bu fıkranın (c) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedelleri toplayarak ilgili fatura dönemi 
içinPMUM’a bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB) belirler, 

d) Bu fıkranın (ç) bendi uyarınca bulduğu miktarı PMUM’a piyasa yönetim sistemi üzerinden her ayın 
ilk altıgünü içerisinde bildirir, 

e) PMUM tarafından kendisine yapılan ödemeyi ilgili üreticilere öder. 

(2) Görevli perakende satış şirketi, birinci fıkra hükümlerine göre PMUM’a bildirdiği bedelin kendisine 
eksiködenmesi halinde birinci fıkra kapsamındaki ödemeleri aynı oranda eksik yapar. PMUM’un önceki fatura 
dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura döneminde fazla ödeme şeklinde yapması halinde fazla 
kısım eksiködeme yapılan üreticilere payları oranında ödenir. 

(3) Görevli perakende satış şirketleri 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın almakla 
yükümlüoldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla 



aşağıdaki işlemleri yapar; 

a) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlediği ihtiyaç fazlası üretim 
miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük fiyatla çarparak yapılacak ödemeyi 
belirler. 

b) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün içerisinde, 
dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kişiye 
bildirir. 

c) İlgili tüzel kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli perakende satış şirketine tebliğ tarihini 
izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırır. 

(4) Görevli perakende satış şirketinin, birinci fıkrada belirlenen istisna dışında, ödemede temerrüde 
düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin 19 uncu, 
20 nci, 22 ncive 23 üncü maddeleri uyarınca görevli perakende satış şirketi tarafından yapılan iş ve 
işlemlere, işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraz edebilir.” 

“(2) Görevli perakende satış şirketi, itiraz tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraza konu işlemi 
yeniden inceleyerek gerekmesi halinde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim 
tesisleri arasında ayrım yapamaz.” 

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu 
edilemez, üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz. Bu Yönetmelik 
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik 
enerjisinin görevli perakende satış şirketi tarafından satın alınarak YEKDEM kapsamında satılması ile bu 
Yönetmelik kapsamında tüzel kişilerce kurulan mikrokojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen 
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin görevli perakende satış şirketi tarafından satın alınarak perakende 
satış tarifesi yoluyla satılması bu hükmün istisnasıdır.” 

“(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi, ilgisine göre 
dağıtım şirketi veya görevli perakende satış şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için 
kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın 
giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden 
enerji çekmesine engel olmayacak biçimde doğrudan veya görevli perakende satış şirketinin 
bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım lisansı sahibi kişilerce tahsil edilebilecek başvuru bedeli her 
yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Görevli perakende satış şirketlerinin bu Yönetmelik 
kapsamında fiilenüretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık 
işletim ücreti ise her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat 
gereği ödemekle yükümlü olduklarıbedeller saklıdır.” 



MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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