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Elektrik

• Elektrik hayatımızın vazgeçilmezi ve stratejik öneme sahip bir
üründür.

• Elektrik üretildiği anda tüketilmesi gereken bir metadır.

• Elektrik talebe göre üretilmesi gereken, üretim kadar
tüketilmesi zorunlu olan, bugünkü teknolojiyle büyük
miktarda depolanması maliyetli olan bir üründür.



Elektrik Arz Güvenliği

• Elektriğin depolanmasının maliyetli ve zorluğu
sebebiyle enerji arz güvenliği açısından kaynak ve
ülke çeşitlendirilmesine gidilmesi gerekmektedir.

• Kaynakların ağırlıklı olarak aynı bölgeden
karşılanması arz güvenliğini tehdit edebilecektir.

• İthal kaynağa dayalı arzda kesintiler, enerji nakil
hatları gibi altyapı tesislerine yapılan sabotajlar,
terör faaliyetleri, rezerv sahibi ülkelerin makul
fiyatlarla bu rezervleri piyasaya sunmak
istememeleri vb. nedenler, ithalata bağımlı
ülkemizi olumsuz etkileyebilecektir.



• Türkiye için makul olan tüm yerli kaynaklar enerji
üretiminde kullanılmalı, belli bir kaynağa arz
güvenliğini riske edecek şekilde ağırlık
verilmemelidir.

• Ülkemizde enerji üretiminde ithal kaynak
kullanımının payı azaltılmalı ve yerli kaynakların
toplam enerji tüketimi içerisindeki payı artırılarak
arz güvenliği sağlanmalıdır.

• Enerjide kaynak çeşitlendirilmesi, enerji arzının
güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak açısından
vazgeçilmez bir unsurdur.



• Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve diğer faaliyetlerde
kullanılan; varlık, tesis, teçhizat ve benzerinin verimli
şekilde işletilmesi, verimsizlik sebeplerinin ortadan
kaldırılması ve verimli yöntemlerin teşvik edilmesi
gerekmektedir.

• Elektrik tüketiminde ise; konut, iş yerleri ve işletmelerde
enerji tüketiminde verimlilik sağlanması yolu ile toplumsal
bilinç oluşturularak verimlilik artırılıp arz güvenliği
sağlanmasına katkı yapılabilir.

• Elektrik iletim ve dağıtım sisteminin güvenilir ve düşük
maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve sistem
kararlılığının sağlanması ile tüketicilere kaliteli ve yeterli
elektrik enerjisi arz edilebilmesi arz güvenliği için gereklidir



• Enerji arz güvenliği için;

• Yerli hidrokarbon kaynakları,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yerli
üretimin artırılması,

• Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile dışa
bağımlılığın ve ithalatın azaltılması hedefleri
yakalanarak sağlanabilir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teşvik edilerek enerji
kaynakları çeşitlendirilebilir.



Elektrik İletim ve Dağıtımı

Üreticilerin ve tüketicilerin şebekeye bağlanamaması ve
üretilen elektriğin tüketicilere ulaştırılamaması halinde
sistem güvenliğinden ve serbest bir piyasasının
varlığından söz edilemez.
Elektrik enerjisinin tüketileceği noktalara güvenlik ve
güvenilirlik standartları içerisinde iletilememesi, elektrik
şebekesinde iletim kısıtlarının varlığına işaret eder. İletim
kısıtları, elektrik piyasalarındaki arz-talep dengesini bozar
ve elektrik üretici ve kullanıcılarının enerji maliyetlerini
artırırlar. Talebin yüksek olduğu bir noktaya üretimin
ucuza yapıldığı yerlerden elektrik aktarılamıyorsa,
tedarikçilerin daha yüksek maliyetli üreticilerden elektrik
almak zorunda kalmasıyla elektrik fiyatları artar.



Ülkemizde elektrik iletim ve dağıtım şebekesinin; elektrik
enerjisinin büyük miktarlarda üretilmesi, yüksek gerilimde
enerji taşınması ve kayıpların azaltılması, yakın mesafeler için
düşük maliyetli alçak gerilim şebekesinin tasarlanıp ve
kurulması gerekmektedir.
Elektrik enerjisinin nakli, büyük üretim ünitelerinden yüksek
gerilim seviyelerinden başlayarak son kullanıcıya kadar adım
adım azalan hiyerarşik gerilim seviyelerinde yapılmalıdır. Enerji
naklinin yüksek gerilimde gerçekleşmesi, hatların taşıdığı akımı
ve dolayısıyla teknik kayıpları azaltır, bu sebeple daha
ekonomiktir. Uzak mesafelere yüksek gerilimle elektrik
taşınması kayıpları azaltır. Bunun sonucu olarak taşınan
mesafe kısaldıkça gerilim seviyesi düşer. Kısa mesafeler için
şebeke maliyetini azaltmak için düşük gerilim seviyesinde
şebeke tesis edilir.



Elektrikte kayıp

Enerjinin santralde üretiminden nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar yaşanan
süreçte santralde üretilen enerji ile nihai olarak tüketilen enerji miktarı birebir
örtüşmemektedir. Elektriğin iletimi ve dağıtımı esnasında kullanılan ekipmanın
fiziksel doğası gereği taşınan enerjinin bir kısmı ısıya dönüşmektedir. İşte bu
elektriksel olarak nihai tüketicinin kullanımına sunulamayan enerji “kayıp” olarak
adlandırılmaktadır. Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın
üretim tesislerinden karşılamak, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli
üretim tesislerini ülke ekonomisine kazandırmak ve etkin kullanımını sağlamak,
elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarını düşürecektir.
Şebekedeki her bir hattın, güvenilir olarak taşıyabileceği maksimum bir güç miktarı
vardır. Herhangi bir hat üzerinde belirlenmiş sınırın üzerindeki miktarlarda elektrik
taşınması durumunda hattı açarak elektrik akışının kesintiye uğraması söz konusu
olabilmektedir. Benzer şekilde, şebekede gerilimini yükseltmek veya düşürmek için
kullanılan transformatörlerin de bir kapasitesi vardır ve bu kapasitenin üzerinde
çalışmaları güvenli değildir. Eğer bu limitlere uyulmayacak olursa, şebekede aşırı
yüklenme söz konusu olur. Böylesi bir durumda ortaya çıkacak sorun, sadece ilgili
bölümün devre dışı kalması ile atlatılabileceği gibi zincirleme şekilde sistemin
tamamını etkileyerek tüm sistemin çökmesine de neden olabilir.



Enerji tasarrufu ve Verimlilik

• Tasarruf; enerji kaynağını amaçsız yani herhangi bir işe dönüşmeden
boşa kullanılmasını önlemektir. Verimlilik ise; enerji kaynağından
elde edilen faydanın arttırılması anlamına gelmektedir.

• Verimlilikte temel amaç, yaşam kalitesini düşürmeden daha az
enerjiyle daha fazla iş yapmaktır. Bu nedenle sanayide enerji
verimliliği ve tasarrufunu arttırıcı diğer işlemlerin yapılması
gerekmektedir.

• Enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadarki bütün
aşamalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve
israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında
gerekse makro düzeyde azaltılması gerekmektedir.

• Yaşam standardı ve hizmet kalitesinde, endüstriyel işletmelerde
üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji
tüketiminin azaltılması ile verimlilik sağlanır.



ELEKTRİK GÜÇ ÖLÇÜMÜ VE ENERJİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ

• kW ve MW güç, kWh ve MWh ise enerji birimleridir. 1 kilowatt, 1000 watt'a eşittir.
• 1 Kilowatt (kW) = 1000 Watt (W),
• 1 Megawatt( MW) = 1000 Kilowatt (kW ),
• 1 Megawatt( MW) = 1.000.000 Watt (W),
• 1 Megawatt saat(MWh )= 1000 kilowatt saat (kWh),
• Bir hidroelektrik santralinin kurulu gücü 10.000 kW, yani 10 MW'tır. Bu santral 1 saat çalışırsa 10

MWh enerji üretir.
• Kilowatt saat (kWh), elektrik faturalarında tüketimi ölçmek için kullandığımız günlük hayatta

karşılaştığımız bir enerji ölçüsü birimidir. Elektrik birim fiyatı kWh üzerinden hesaplanmaktadır. 1
kilowatt (1000 Watt) gücündeki bir ütü bir saat boyunca çalışırsa, "1 kilowatt saat" elektrik enerjisi
tüketmiş olur.

• Her elektronik cihazın bir gücü, yani Watt'ı vardır ve bu değer genellikle üzerinde yazar. Bu Watt
miktarı ne kadar yüksekse o kadar çok elektrik harcar. Örneğin ortalama bir televizyon 200 Watt, ütü
ise 2500 Watt' ise 1 saat televizyon izlemekle 1 saat ütü yapmak için harcanan elektrik miktarı
oldukça farklıdır.

• Bir aylık elektrik faturamız, o ay harcadığınız elektrik enerjisiyle orantılıdır. Toplam elektrik
tüketimimiz;

• 200 Watt'lık bir televizyonumuzu 60 saat çalıştırırsak, 200 Watt x 60 saat = 12.000 Wh
• 2500 Watt'lık bir ütümüzü 4 saat çalıştırırsak, 2500 Watt x 4 saat = 10.000 Wh
• 2000 Watt'lık bir çamaşır makinemizi 8 saat çalıştırırsak, 2000 Watt x 8 saat = 16.000 Wh
• elektrik tüketmiş oluruz.



Elektrik Fiyatı

Yeni yatırımların kamu bütçesi üzerinde yük oluşturmaksızın özel sektör
tarafından gerçekleştirilmesi için, istikrarlı toptan satış fiyatı önem arz
etmektedir.
Toptan satış fiyatının serbest piyasa çerçevesinde belirlenmesi toplumsal
faydanın artırılmasına neden olacaktır.
Elektrik üretimi düzenlemeye tabi bir faaliyet olmamakla beraber, yeni
yatırımların belirli hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi teşvik
mekanizmaları vasıtası ile dolaylı olarak sağlanmaktadır.
Elektrik üretiminde arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması,
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanımının
artırılması amacıyla, kurulacak elektrik üretim yatırımlarının yönlendirilmesi
için devlet tarafından bazı teşvik mekanizmalarının uygulanması
gerekmektedir.
Elektrik piyasasında sektörlerin desteklenmesi ve teknolojik gelişmelerin
takibi, faaliyetlerin ileri teknoloji ile yürütülmesi ve ar-ge çalışmalarının
desteklenmesi gerekir.



Piyasa

Piyasa; alışverişi gerçekleştirmek için satıcıların ve alıcıların neye sahip
olduklarını, neye ihtiyaç duyduklarını, hangi fiyatı talep ettiklerini, hangi fiyatı
önerdiklerini birbirlerine karşılıklı olarak bildirmelerine imkân veren bir
iletişim araçları kümesidir. Piyasa, mal ve hizmetlerin yanı sıra faiz, döviz,
finansal göstergeler, sermaye piyasası araçları gibi mali araçların da alım
satımının yapıldığı fiziki veya sanal mekânlar olarak tanımlanabilmektedir.
Piyasanın oluşması için satıcı ile alıcının belirli bir yerde buluşması gerekli
değildir. Piyasa bir yer olabileceği gibi günümüzde teknoloji sayesinde sahip
olunan telefon, internet, faks, televizyon gibi iletişim ve ulaşım kanalları ile de
oluşturulabilir.
Piyasalar alım satım işleminin yapıldığı yerin özelliğine veya yapılan
muamelelerin çeşidine göre sınıflandırılabilir.
Yer ve mekâna göre piyasalar; mahalli piyasa, iç piyasa (yurt içi), dış piyasa
(yurt dışı), veya dünya piyasaları gibi isimlendirilir.
Muamele türlerine göre de; para, kredi piyasaları, mal piyasaları, işgücü
piyasaları ve enerji piyasaları mevcuttur.



Tam Rekabet Piyasası

Alıcı ve satıcı sayısı fazladır.
Fiyat arz ve talebe göre oluşur.
Her satıcının sattığı ve her alıcının satın aldığı miktarlar piyasanın toplam hacmine
kıyasla o kadar küçüktür ki bunlardaki herhangi bir değişme piyasayı etkilemez.
Bu piyasaya konu mal homojendir. Alıcılar, satıcılar ve özellikle alışverişe konu olan
mallar birbirinin aynıdır ve özellikleri herkes tarafından bilinir.
Piyasaya giriş-çıkış serbestisi vardır. Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş çıkışlarını
engelleyen hiçbir şey yoktur. Piyasada olup bitenlerden herkes açıkça haberdardır.
Optimum kaynak dağılımı sağlanır ve toplumsal refah artar.
Serbest piyasa ekonomisinde arz ve talep arasındaki denge devlet müdahalesi
olmaksızın doğal mekanizmalarla sağlanır.
Serbest piyasada üretim bir plana göre değil isteğe göre yapılır ve fiyatlar arz ve talebe
göre tespit edilir.
Serbest piyasada alıcı ve satıcıların piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar çok sayıda
olması, alışverişe konu olan mal veya hizmetlerin bir birinin aynı (homojen) olması,
alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgi sahibi olması ve piyasaya giriş ve çıkış
engellerinin bulunmaması gereklidir



Elektrik Piyasası

Elektrik piyasası, elektriğin alınıp satıldığı bir emtia piyasasıdır. Elektrik enerjisi
üretildiği kadar tüketilmelidir. Bunun içinde sistemin bir denge içinde
çalışması gerekmektedir.
Elektrik öyle bir enerjidir ki; onu üreten, tüketim kadar üretmeli; tüketen ise
ancak üretim kadar tüketmelidir. Elektrik enerjisinde bu dengenin bozulması,
bu enerjinin kalite göstergelerine etki eder ve elektrik kullanılamaz hale gelir.
Ayrıca bu durum, şebekeye ve tüketici aletlerine zarar bile verir. Dolayısı ile
sisteme ve onu yönetenlere düşen bu dengenin devamlı korunmasıdır.
Elektrik enerjisi talebi, mevsimler arasında ve günün farklı saatlerinde farklı
seviyelere sahiptir. Sistem işletmecisi, istatistiksel verilere dayanarak üretimi
planlar, fakat her zaman talebin beklenenin dışında gelişmesi mümkündür.
Taleple arzın arasında büyük farkın doğması durumunda sistem istikrarını
kaybeder ve müdahale edilemezse sistem oturması denilen büyük çaplı
elektrik kesintileri görülebilir. Bu nedenlerle talepteki dalgalanmayı
yakalayabilmek için rezerv güç tutulması ve üretimin talebi çok yakından takip
etmesi gerekmektedir.
Sistemi dengede tutma sorumluluğu TEİAŞ’a aittir.



Elektrik piyasalarını normal emtia piyasalarından 

ayıran en temel iki özellik; 

❖Elektriğin ekonomik olarak depolanamaması
❖Gerçek zamanda elektrik üretim ve tüketiminin her an

birbirine eşit olması zorunluluğudur.
Türkiye’de elektrik enerjisinin alınıp satılabildiği,
İkili Anlaşmalar Piyasası,
Gün Öncesi Piyasası,
Gün İçi Piyasası,
Dengeleme Güç piyasası
İleri tarihli fiziksel teslimat gerektiren (Türev)diğer elektrik
piyasalarından oluşmaktadır.(7172 sayılı Kanunun 14
maddesi)



ELEKTRİK PİYASASINI DİĞER PİYASALARDAN 

AYIRAN ÖZELLİKLER

• Elektrik talebi dışsal faktörlere bağlı olarak mevsime, günün saatlerine, sıcaklık değişimlerine,
çalışma ve tatil günlerine göre büyük oranda değişebilmektedir. Elektrik talebi düzenli değildir.
Elektrik talebi günün saatine ve mevsimlere göre dalgalanmaktadır.

• Elektrik enerjisi, günümüzde hala ucuz ve anlamlı ölçülerde depolanabilir bir mal değildir
• Elektrik stratejik bir üründür. Birçok mal ve hizmetin üretiminde elektrik vaz geçilemeyen bir

üründür. Elektrik enerjisinin kesintisiz bir biçimde sağlanması gerekmektedir.
• Sistemdeki kısıtlarla beraber şebeke dengesinin sağlanarak frekans ve gerilimin belirli sınırlar

içerinde kalmasının sağlanabilmesi için arz ve talep şebekenin her noktasında eşit olmalıdır
• Elektrik homojendir. Şebekeden çekilen elektriğin kim tarafından üretildiği bilinemez. Bir başka

deyişle tüketiciler, belirli bir zamanda ekipmanlarının kullandığı elektriğin orijinini bilemezler.
Şebekeye verilen enerji havuza akıtılan su gibidir.

• Talep ile arz dengelenirken elektrik iletim sistemi kısıtlarının dikkate alınması gerekmektedir.
• Elektriğin kısa dönem talep esnekliği yok denecek kadar azdır
• Elektriğin enerjisi talebinin yıl içerisinde büyük oranlarda değişmesi nedeniyle, kurulu gücün büyük

bir kısmı yılın sadece belirli saatlerindeki talebi karşılamak amacıyla hazır tutulmaktadırlar
• Elektrik endüstrisi sermaye yoğunluklu bir endüstridir.
• Elektrik üretim sektörü için girdi, nihai tüketici için ikamesi olmayan kolay vazgeçilemeyen bir

üründür.
• Elektrik üretiminde kullanılan girdiler çoğu zaman piyasada nihai ürün aşamasında kendine

alternatif oluşturabilecek ürünlerdir.
• Fiyat esnekliği yoktur.



ELEKTRİK PİYASASINDA DOĞAL TEKEL VE 

ÖLÇEK EKONOMİSİ

• Doğal tekel, bir piyasada sadece tek bir firmanın piyasaya arz edilecek
miktarı iki ya da daha fazla firmanın arzının birim başına maliyetinden
daha düşük maliyetle sağlayabildiği durum olarak tanımlanabilir. Doğal
tekeller, üretim arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin sürekli olarak
düşüş gösterdiği endüstrilerdir

• Doğal tekel, belirli bir pazardaki tüm talebin en az maliyetle yalnızca tek bir
firma tarafından karşılanabildiği bir durumdur.

• Tüketicinin birden fazla hattan enerji alması hem ekonomik hem de pratik
bir çözüm değildir. Bu endüstrilerde birden fazla firmanın faaliyet
göstermesi şebekenin tekrarlanmasına ve dolayısıyla kaynakların israfına
neden olur. Şebekenin tekrarından doğan kaynak israfından ve aşırı
maliyet artışlarından kaçınmak için bu hizmetler tek bir firma tarafından
yani tekel olarak sağlanması gerekir.

• Elektrik dağıtım faaliyetinin yüksek sabit maliyetler gerektirmesi, bir şehre
ikinci bir dağıtım şebekesinin kurulmasının ekonomik ve fiziksel olarak
kaynak israfına yol açması gibi sebeplerden dolayı doğal tekel olarak
nitelendirilmektedir.



Türkiye’de elektrik piyasası dikey bütünleşik tekeller biçiminde faaliyet göstermiştir. Bu dönem boyunca
yüksek maliyetler ve yüksek fiyatlar ile düşük verim ve düşük kalite sektörün başlıca sorunları haline
gelmiştir. Elektrik Piyasası Kanunu ile; Dağıtım bölgesinde doğal tekel konumundaki dağıtım şirketinin
tüketicilere karşı hâkim durumunu kötüye kullanmasını engellemek, maliyet düşüşleriyle şebekenin
daha verimli çalıştırılmasını teşvik etmek ve tedarikçisini seçme imkanına sahip olmayan tüketicilerin
düzenleyici kurum tarafından korunması amaçlanmıştır. Şirketlerin daha verimli çalışmaya teşvik edilerek
maliyetlerini düşürmeleri ve elde edilen maliyet kazanımlarının bir kısmını da tüketicilere yansıtmayı
hedeflemektedir.
Regülasyonun amacı: piyasada etkinlik ve verimliliği sağlamak, bireylere ve tüketicilere mal veya
hizmetin daha kaliteli ve uygun fiyattan sunulmasını temin etmektir. Regülatörün amacı ise;

Piyasa aksaklıklarını gidermek,
Mal ve hizmet kalitesini geliştirmek,
Mal ve hizmetlerin tüketiciler arasındaki dağılımının etkin olmasını sağlamak,
Üretilen mal ve hizmetlerin en düşük maliyetle üretilmelerini sağlamak,
Mal ve hizmetlerin, çeşitli gelir gruplarına mensup kişiler arasında dengeli dağılımını

sağlamak,
Mal ve hizmeti üreten firmaların hakim konumlarından rant elde etmelerini önlemek, yani

aşırı karlarını sınırlayarak tüketicilerin ödediği fiyatların makul olmasını sağlamak,
Yatırımcıların rekabetçi bir kar elde edebilmelerini öngörmek olarak söylenebilir.



ELEKTRİK PİYASASINDA REKABET VE 

DÜZENLEME

Regülasyonla, tüketicilerin daha ucuz, güvenli, kaliteli, süreklilik taşıyan ve düşük maliyetli
elektrik enerjisi hizmetinden yararlanması hedeflenir. Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden
veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların ilgililerinden tazminine ilişkin kurallar
konur. Firmaları performansına göre ödüllendirilir ya da cezalandırılır. Tüketicilerin arıza
bildirimleri ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları şahsen, telefonla veya
internet aracılığıyla yapılması sağlanır. Ürün ve hizmet kalitesini artırarak tüketici
memnuniyeti artırılır. Ekonomik ve hukuki düzenlemelerle, özelleştirilen doğal tekellerde,
özel tekel piyasalarının oluşması engellenerek toplumsal refahı dolayısıyla tüketici refahını
arttırmak amaçlanır.
Regülasyon, doğal tekellerde, tekelci fiyatlamaya geçilmesini engellenerek, toplumsal
refahın olumsuz etkilenmesini önlemektedir. Toplumsal refah kaybına yol açacak tekelci bir
fiyatın önüne geçilmesine yönelik bir düzenlemeye gereksinim vardır
Fiyatların düzenlenmesinde dahi, fiyatlar asla geriye dönük olarak değiştirilmemelidir.
Piyasanın işleyişine geçmişe dönük müdahale edilmesi, yatırımcıların piyasaya ilgisini
ortadan kaldıracağından, uzun dönemde çok daha büyük zararlara yol açabilir.



TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ

• Türkiye elektrik enerjisi ile ilk olarak Osmanlı döneminde tanışmıştır. Bu dönemde elektrik faaliyetleri özel sektöre
ayrıcalık verilmesi yoluyla yürütülmeye çalışılmıştır.

• Eylül 1902 tarihinde Tarsus’ta su değirmeni ile çevrilen 2 kW’lık dinamonun faaliyete geçmesi, Türkiye'nin ilk
elektrik enerjisi üreten ilk özel sektör niteliğindeki elektrik işletmesi olmuştur.

• 1914 yılında, İstanbul–Silahtarağa’da ilk santral kurulmuştur.
• Yabancı şirketlere verilmiş olan bu imtiyazlar 1930-1945 dönemi içinde yabancı sermayeli şirketlerin

devletleştirilmesiyle sona erdirilmiş ve genellikle dağıtım hizmetleri belediyelere devredilmiştir.
• 1933 yılında Belediyeler Bankası, 1935 yılında, Maden Tetkik Arama (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ)

kurulmuşlardır. Belediyeler Bankası, 1945 yılında İller Bankası olarak 2301 sayılı Kanun ile yeniden örgütlenmiştir.
1953 yılında ise Devlet Su İşleri (DSİ) devreye girmiştir.

• 1963 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) kurulmuştur.
• 1970 yılında 1312 sayılı Kanunla TEK kurulmuştur. Bu Kanunla, Etibank, DSİ, İller Bankası ve belediyelere ait

santraller TEK’e devredilmiştir.
• TEK’in kurulması ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerin tamamı tek çatı altında toplanarak “Devlet tekeli”

dönemi başlamıştır.
• 12 Ağustos 1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK, birisi elektrik üretimi ve iletimi ile görevli

olan TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretimi İletimi Anonim Şirketi) ve diğeri elektriğin dağıtımı ile görevli olan TEDAŞ
(Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) olmak üzere iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde yeniden
yapılandırılmıştır

• 20/02/2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir.
• Kanunun yürürlüğe girmesinden bir gün önce TEAŞ’ın bölünmesi ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik

Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olmak üzere üç yeni kamu şirketi
kurulmuştur. EÜAŞ ın başına Türkiye ibaresi diğer üretim şirketlerinden farkı olmaması için özellikle konulmamıştır.



Elektrik Piyasasında Özelleştirme Modelleri

Yap-İşlet-Devret Modeli Bu model yeni ve henüz tamamlanmamış olan hidroelektrik ve termik santrallara

uygulanabilmektedir. Özel sektör finansmanını temin ederek tesisi kurar, işletir ve sözleşme

süresinin bitiminde Devlete devir eder. Ürettiği elektriği belirli bir süre belirlenen tarife

üzerinden TETAŞ’a (703 sayılı KHK nin 9 uncu maddesi ile EÜAŞ) satar. YİD Modeli ürettiği

enerjiyi tüm masraflarını karşılayacak ve makul bir kâr payı içerecek tarife üzerinden enerjiyi

satın alacak kuruluşa satması ve yetki dönemi sonunda tesisleri bedelsiz olarak Devlet'e veya

Devlet'in belirleyeceği bir kuruluşa devretmesi esaslarına dayalıdır. YİD modeline dair

uygulamalar bir imtiyaz addedilmektedir.

Yap-İşlet Modeli Bu model yeni termik santrallara uygulanabilir. Özel sektör finansmanını temin ederek tesisi

kurar, işletir ve sahip olur. Ürettiği elektriği belirli bir süre belirlenen tarife üzerinden TETAŞ’a

(703 sayılı KHK nin 9 uncu maddesi ile EÜAŞ’a) satar. Yap-İşlet modeli ile, nükleer, jeotermal

ve yenilenebilir enerji kaynakları hariç olmak üzere, sadece termik santrallar mülkiyeti

kendilerinin olmak üzere, özel sektör tarafından inşa edilip işletilebilmektedir.

İşletme Hakkı Devri Modeli (Üretim) Bu model ile EÜAŞ’a ait üretim santralları belirli bir bedel karşılığında özel sektöre sözleşme

süresi boyunca devredilir.

İşletme Hakkı Devri Modeli (Dağıtım) Bu model ile TEDAŞ’a ait dağıtım tesisleri belirli bir bedel karşılığında özel sektöre sözleşme

süresi boyunca devredilir.

Otoprodüktörlük Uygulaması Bu uygulama ile sanayi kuruluşlarına kendi enerjilerini üretme imkanı tanınır.



ÖZELLEŞTİRME

• Özelleştirme;
• Varlık Satışı,
• Hisse senedi yoluyla satış yöntemi,
• Finansal Kiralama Yöntemi,
• Mülkiyetten Gayri Ayni Hakların Tesisi Yöntemi, İmtiyaz Devri Yöntemi
• İşletme Hakkı Devri Yöntemi ile yapılmaktadır. Türkiye elektrik sektöründeki özelleştirme faaliyetleri 4046 sayılı Kanun

kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bırakılmıştır.

• İşletme Hakkı Devri Yöntemi; Mülkiyeti kamuda kalmak kaydıyla, mal ve hizmet üretim birimlerinin belli bir bedel karşılığında
belli süre ve şartlarla işletilmesinin özel sektöre devredilmesidir.

• Türkiye Enerji Piyasasında dağıtımın işletme hakkı devri şeklinde özelleştirilmesi, hidroelektrik santrallerin de işletme hakkı
devri şeklinde özelleştirilmesi, diğer santrallerin ise mülkiyet devri şeklinde de özelleştirilebileceği hem Anayasa Mahkemesi
hem de Danıştay tarafından belirtilmiş olduğundan, özelleştirme yöntemi buna göre belirlenmiştir. İşletme Hakkı Devri
Yönteminde ihale sonrasında satışa sunulan kamu hissesi için teklif sahibi şirketin kendisi veya sermayesinin en az % 51’ini
teklif sahibi şirketin oluşturacağı yeni bir şirket hisseleri devralır. İhale sonucunda çıkan bedel, kamu hissesini devralacak
şirketçe ödenir. Söz konusu bedel tarifelere yansıtılmaz.

• Ülkemizde elektrik piyasasında lisanslar, en çok kırk dokuz yıl için verilir. Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan
asgari süre on yıldır. Elektrik Dağıtım şirketlerine 30 yıl süre ile lisans verilmiştir.

• Dağıtım özelleştirmelerinden beklenen temel faydaları;
• Düşük maliyet,
• Ürün ve hizmet kalitesinin artması,
• Arz güvenliğinin sağlanması,
• Kayıp-Kaçak oranlarının düşürülmesi,
• Yatırımların artırılması,
• Kamu finansman yükünün azaltılması,
• Oluşan rekabetçi piyasa yapısı içerisinde elde edilen faydanın tüketicilere yansıtılması, olarak söyleyebiliriz.



Yap İşlet Modelinde

Yap İşlet Modelinde;
Elektrik enerjisi üretim şirketi, idarece belirtilen yerde, mülkiyeti kendine ait olmak üzere,
sağladığı finansman ile üretim tesisini kurmakta, EÜAŞ ise üretilen elektrik enerjisini satın
almaktadır. Böylece üretim şirketinin Yap-İşlet modeli çerçevesinde yaptığı yatırım, işletme gideri
ve kar, üretilen elektriğin EÜAŞ’a satılması aşamasında gerçekleşmektedir. Yap İşlet Modelinde
sözleşme süresi anlaşma ile maksimum 20 yıl ile sınırlandırılmıştır. Taraflar anlaşabildiği takdirde,
Hazine’nin olumlu görüşünü müteakip süre uzatımı mümkün olabilmektedir.
Yap-İşlet modelinde sadece, nükleer, jeotermik ve yenilenebilir kaynaklara bağlı olanlar dışındaki
termik santrallar özel firmalar tarafından kurulup işletilebilir. Yap-İşlet-Devret modelinde böyle bir
sınırlama bulunmamaktadır. Yap-İşlet modelinde tüm malların hakkı üretici firmaya aittir. Yap-
İşlet-Devret projelerinde, arazi ve taşınmaz mallar Hazine adına kaydedilir.
Yap-İşlet projeleri için, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden başlayan ve gerekli ruhsat ve izinlerin
alınmasını, inşaat dönemini içeren anlaşma süresi, maksimum 20 yılla sınırlandırılmıştır. Karşılıklı
anlaşmalara bağlı olarak bu süre, Hazinenin görüşü alındıktan sonra uzatabilir. Yap-İşlet-Devret
projelerinin süresi 99 yıla kadar uzatılabilir.
Yap-İşlet modelinde, EÜAŞ tarafından üretim şirketine; yıllık enerji üretiminin önceden belirlenen
miktarını satın almayı, ünitelerin önceden belirlenen yük altında çalıştırılmayacağı ve mücbir
sebep durumlarında enerji birim fiyatının yatırım kısmını ödeyeceği garantisi verilir. Diğer taraftan
Hazine ise EÜAŞ tarafından yapılacak ödemelerin garantisini sağlamaktadır.
Yap-İşlet-Devret modeli imtiyaz olarak kabul edildiğinden anlaşmazlıklar, Danıştay'da çözülür. Öte
yandan bir Yap-İşlet projesinin tarafları arasındaki sorunların çözümünde uluslararası tahkim
yöntemi uygulanabilir.



YİD modelinde;

YİD modelinde;

❖ EÜAŞ şirketin öngörülen yıllık enerji üretiminin % 85 ini satın alma
garantisi vermektedir,

❖ Şirkete yakıt garantisi verilmektedir (yakıt yokluğuna bağlı performans
düşüklüğünde şirket sorumlu tutulmamaktadır),

❖ Tesisin mülkiyeti devletin olup, sözleşme süresi boyunca şirkete işletme
hakkı verilmektedir,

❖ Mücbir sebep durumlarında Enerji Fonu tarafından şirkete kredi
sağlanmaktadır,

❖ Şirket kusurundan kaynaklanan durumlarda ETKB’nin tesisi geri alma
yetkisi bulunmaktadır,

❖ Enerji Fonu tarafından sağlanmış kredilerin geri ödemesi tarife artışı
yoluyla yapılmaktadır,

❖ EÜAŞ veya Enerji Fonu tarafından yapılacak ödemeler için Hazine garantisi
verilmektedir.



Türkiye Elektrik Sisteminin Genel Yapısı

▪ Elektrik Piyasası: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat

faaliyetlerinden oluşur.



▪ İletim şebekesinin çok büyük bir kısmı, gerilim seviyesi 380 ve 154 kV olan hatlardan oluşmaktadır.

Elektriğin iletim şebekesinde yüksek gerilimle taşınmasındaki amaç, elektriğin çok uzak mesafelere

iletilmesi esnasında oluşan kayıpların en aza indirilmesidir. Dağıtım şebekesi ise 36 kV gerilim seviyesinin

altındaki hatlardan oluşmaktadır.



Türkiyede Elektrik Ticaretinin İşleyişi



TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA ÖN LİSANS VE LİSANSLAMA

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi,
toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin
iş ve işlemler için faaliyet konularına göre Kurumdan Üretim lisansı, OSB üretim
lisansı, İletim lisansı, Piyasa işletim lisansı, Dağıtım lisansı, OSB dağıtım lisansı,
Tedarik lisansı alınması gerekmektedir. Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim
faaliyeti dışında lisanssız piyasa faaliyeti yapılması mümkün değildir.

• 4628 sayılı Kanuna göre verilen lisanslar da önlisans uygulaması olmamakla birlikte
lisans ekinde bulunan özel hükümler başlığı altında inşaat öncesi ve inşaat sonrası
dönem olarak ayrılan dönemler bulunmakta ve bu süreler kurul kararı ile
belirlenerek lisansa derç edilmekteydi.

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile sadece üretim lisansları için önlisans
uygulaması başlatılmıştır.

• Ön lisans uygulaması ile lisanslar üzerinden devir yoluyla rant sağlama çabalarının
önüne geçilerek lisansların gerçek yatırımcı tarafından alınmasını temin etmek, öte
yandan da önlisans almış olan şirketlere gerekli izinleri almak üzere diğer kamu
kurumları nezdinde yapacakları başvurular için dikkate alınmalarını temin edecek
bir belge verilmesini sağlamak amacıyla önlisans uygulamasına yönelik kanuni
düzenleme yapılmıştır.



ÖNLİSANS ALMA VE KOŞULLARI

• Önlisans, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli
onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izni ifade etmektedir. Üretim lisansı ise,
tüzel kişilere piyasada üretim faaliyeti gösterebilmeleri için 6446 sayılı Kanun uyarınca verilen izni ifade etmektedir.
Üretim faaliyetiyle iştigal edecek tüzel kişi, faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması hâlinde, her tesis için ayrı
önlisans almak zorundadır.

• Piyasada faaliyet göstermek üzere önlisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş
olması, Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler
dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması şarttır.

• Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin; Yüzde 10 ve üzerinde, halka açık şirketlerde yüzde 5 ve üzerinde
doğrudan veya dolaylı payına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin, lisans iptal tarihinden önceki bir yıl
içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması zorunludur.

• Önlisans başvurularında;
– Önlisans Başvuru Dilekçesi:
– Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte

sunulacak fotokopisi sunulur.
– Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel

kişilik kaşesi altında, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış bir nüshası yer alır.

• Önlisans sahibi tüzel kişi, üretim lisansı alınıncaya kadar, Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, tüzel kişinin
ortaklık yapısında değişiklik yapamayacağına, Önlisans sahibi tüzel kişinin pay senetlerinin nevi ve ortaklık
yapısında değişiklik yapılamayacağına ve şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme
değişikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.



• Üretim Tesisine İlişkin Olarak;
• Bilgi Formu,
• Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita
• Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi
• Tek Hat Şeması
• ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığına ilişkin beyan
• Yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge
• Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının;
• • Mutlak tarım arazilerini,
• • Özel ürün arazilerini,
• • Dikili tarım arazilerini,
• • Sulu tarım arazilerini,
• • Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları,
• kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan belge
• Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde; Kaynak Kullanım Hakkı, Katkı Payı ve Su Kullanım Hakkı

Anlaşmalarının Yapılması
– Su Kullanım Hakkı Anlaşması
– Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit, bitümlü şist gibi yerli kömür ile jeotermal kaynakların kullanım haklarına ilişkin

olarak; enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun belgesi
– Kaynağın rezerv miktarı, ilgili kaynağın analiz değeri, birim elektrik üretimi için gerekli kaynak miktarı
– Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı sahanın başvuruda bulunacak tüzel kişinin

mülkiyetine konu olması halinde, sahanın mülkiyet hakkına sahip olunduğuna ilişkin belge,
– Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporunun,
– Güneş Ölçüm Sonuç Raporu



• Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler.

– şirket sermayesinin; üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının asgari
yüzde beşine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları
açısından asgari yüzde birine tekabül etmesi zorunludur

Önlisans alma başvurusunda alınacak Teminat tutarı

Önlisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerden MWm cinsinden beher kurulu güç (virgülden sonraki
iki basamak dâhil) başına alınacak teminat tutarının 10.000 (onbin) TL olması, ancak bu tutarın hiçbir
şekilde 5.000.000 (beşmilyon) TL’yi aşmaması gerekmektedir

2019 yılı Üretim Faaliyeti İçin Önlisans Alma Bedelleri

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere OSB üretim
önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden OSB üretim önlisans alma bedelinin % 10’u tahsil
edilir

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤  10 MW 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL

10 < P ≤  25 MW 17.000 (Onyedibin)TL 

25 < P ≤  50 MW 25.600 (Yirmibeşbinaltıyüz)TL

50 < P ≤  100 MW 42.700 (Kırkikibinyediyüz)TL 

100 < P ≤  250 MW 85.400 (Seksenbeşbindörtyüz)TL 

250 < P ≤  500 MW 170.700 (Yüzyetmişbinyediyüz)TL

500 < P ≤  1000 MW 256.000 (İkiyüzellialtıbin)TL 

P > 1000 MW 427.000 (Dörtyüzyirmiyedibin)TL 



• Üretim tesisinin bağlantı noktası ve gerilim seviyesi, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenir.

• Aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde,
başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma yapılır.

• TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından, uygun bağlantı görüşü verilmeyen başvurular ve Üretim tesisinin kurulacağı
sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular, Kurul kararı ile reddedilir.

• Üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim
tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum tarafından belirli süreli önlisans verilir.

• Önlisans da; Tüzel kişinin ünvanı ile adresi, Önlisans yürürlük tarihi ve süresi, Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde, halka açık
şirketlerde yüzde beş ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan kişiler ve pay oranları, önlisans süresi ve önlisansa
konu üretim tesisinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler ile Önlisansa ilişkin özel hükümler bulunur. Önlisans üzerinde kayıtlı olan
yürürlük tarihinde yürürlüğe girer. Önlisansla verilen hak ve yükümlülükleri, bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

• ÖNLİSANS VE SÜRESİ

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre, önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç yirmi dört ayı geçemez. Kurul, kaynak
türüne ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı oranında uzatarak otuzaltı aya çıkarabilir. Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği ile üretim tesisi projesinin kaynak türü ve kurulu gücüne bağlı olarak, mücbir sebep hâlleri hariç, otuz altı ayı
geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenmektedir. YEKA için verilen önlisansın süresi önlisans başvurusuna konu işin yarışma
şartnamesinde öngörülen süreye uygun olarak otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul kararıyla belirlenmektedir

• Üretim Tesisleri İçin Önlisans Süreleri

• Kurulu Güç (P) Aralığı (MW) Önlisans Süresi (Ay)

– P≤5 24

– 5<P≤50 30

– 50<P 36



• ÖNLİSANS TADİLİ
• Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliği, 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 adının değişmesi,
önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliği, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı
pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 57 nci
maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler, 10
MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında
yapılacak değişiklikler, önlisans sürelerinin uzatılması, üretim tesisi saha değişikliği, önlisans
sahibinin talep etmesi ve talebin uygun bulunması ve mevzuat değişikliklerinin ve mevzuat
kapsamındaki uygulamaların önlisansa kayıtlı hususlarda değişiklik gerektirmesi halinde önlisans
tadil edilir.

• Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde,
tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen
önlisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde
8.700 (Sekizbinyediyüz)TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesislerine uygulanmasında, hesaplanan önlisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu
bedel 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL’den az olamaz.)

• Önlisans Sureti Çıkartma Bedeli: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL.



ÖNLİSANSIN SONA ERMESİ VE İPTALİ İLE TEMİNATIN İADESİ VE İRAT KAYDI

• Önlisans;
• Süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde,
• Önlisans sahibi tüzel kişinin talebi veya iflası hâlinde,
• Önlisans sahibi tüzel kişinin üretim lisansı alması halinde, kendiliğinden sona erer.

• Önlisans; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, lisans alınıncaya kadar, veraset ve iflas
nedenleri dışında, önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların
devri veya birleşme ve bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması durumunda ve
Kurum tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 16
ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde iptal edilir.

• Önlisans süresinde; gerekli izin, onay, ruhsat veya benzeri belgeleri alamayan, üretim tesisinin kurulacağı sahanın
mülkiyet veya kullanım hakkını elde ettiğini tevsik edemeyen, Kurum tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine
getirmeyen tüzel kişiye lisans verilmez ve önlisans iptal edilir.

• Kurul kararında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi için öngörülen süresi sona ermiş olanlardan, mücbir
sebep ile Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında kalan sebeplerle, söz konusu yükümlülüklerini süresi
içerisinde tamamlamamış olan tüzel kişilerin başvuruları reddedilerek başvuru aşamasında sunulmuş olan
teminatları irat kaydedilir.

• Mücbir sebep hâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretim tesisinin lisansında
belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi
hâllerinde lisans iptal edilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden
kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilmesi veya sona ermesi hâlinde ilgilisinin teminatı iade edilir.



ÖNLİSANSIN DEVRİ

▪ Ön lisans süresince veraset ve iflas nedenleri
ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
belirtilen istisnalar dışında ortaklık yapısında
doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir
değişiklik yapmamak, paylarını devretmemek,
payların devredilmesi veya payların devri
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

▪ Ön lisans süresince önlisansın el değiştirmesi
suretiyle lisans ticareti yapılamayacaktır.



ÖNLİSANS SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

• Mülkiyet ve kullanım hakkının elde edilmesi
• Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması: Planlar,

kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, imar
planları ise, “Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır.

• Ön proje onayının alınması
• Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine

başvurunun yapılması,
• Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşlerin

alınması,
• Rüzgar başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması,
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın

alınması gerekir.
• Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans alma tarihinden itibaren;

– 90 gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın
alınması için,

– 180 gün içerisinde Teknik Etkileşim İzni için, ilgili kuruma başvurmak zorundadır.



LİSANS

• Lisans; Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Kurum tarafından verilen izin belgesini
ifade etmektedir. Elektrik Piyasasında sadece tüzel kişilere lisans verilir. Gerçek kişilere Elektrik Piyasasında Lisans verilmesi söz konusu
değildir. Üretim faaliyetiyle iştigal edecek tüzel kişi, faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak
zorundadır. Tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek
olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür
yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri sisteme aynı noktadan bağlanmak kaydıyla tek üretim lisansı kapsamında
değerlendirilebilir.

• Elektrik Piyasasında faaliyet konularına göre Kurumdan alınabilecek lisanslar şunlardır:

• a) Üretim lisansı,

• b) OSB üretim lisansı,

• c) İletim lisansı,

• ç) Piyasa işletim lisansı,

• d) Dağıtım lisansı,

• e) OSB dağıtım lisansı,

• f) Tedarik lisansı,

• Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az on, en çok kırk dokuz yıl için verilir

• Lisans, üzerinde kayıtlı olan yürürlük tarihinde yürürlüğe girer. Lisansla verilen hak ve yükümlülükleri, bu tarihten itibaren geçerlilik
kazanır.

• Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiler;

• a) Halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri,

• b) Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem,

• c) Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemler

• için Kurul izni almaları gerekir.

• Lisans alacak şirketin anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye
piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması şarttır.



Lisans Bedelleri

• Lisans bedelleri yıllık olarak Kurul Kararı ile belirlenir.
• Yıllık lisans bedelleri faaliyet konularına ve üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı

gerçekleştirilen elektrik enerjisi miktarına göre nispi olarak belirlenir Tüzel kişiler, Kurul tarafından
belirlenen lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili, lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedellerini
Kuruma ödemek zorundadır.

• Lisans alma, lisans yenileme, lisans sureti çıkartma ile lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir. Aynı
tadil başvurusunda farklı konuların bulunması halinde, söz konusu başvuru kapsamında Kurul ve
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılacak tadiller için ayrı tadil bedelleri alınır.

• İlk yıllık lisans bedeli,
• 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.

• 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.

• Yıllık lisans bedelleri;
– Üretim lisansları için her yılın Şubat, Haziran ve Ekim aylarının,
– Tedarik lisansları için her yılın Mart, Temmuz ve Kasım aylarının,
– Dağıtım lisansları için her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının,
– TEİAŞ’ın iletim lisansı ve piyasa işletim lisansı ile EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansı için Ocak, Mayıs ve Eylül

aylarının, ilk beş iş günü içerisinde üç eşit taksitte Kurum hesabına yatırılır.



Üretim Lisans Bedelleri

• Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans
almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin % 10’u tahsil edilir.

• Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
• Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.
• Lisans Tadili : Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını

aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına
karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer
tadillerde 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL. (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu
bedel 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL’den az olamaz.)

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤  10 MW 8.700 ( Sekizbinyediyüz)TL 

10 < P ≤  25 MW 17.000 (Onyedibin)TL

25 < P ≤  50 MW 25.600 (Yirmibeşbinaltıyüz)TL 

50 < P ≤  100 MW 42.700 (Kırkikibinyediyüz)TL 

100 < P ≤  250 MW 85.400 (Seksenbeşbindörtyüz)TL 

250 < P ≤  500 MW 170.700 (Yüzyetmişbinyediyüz)TL 

500 < P ≤  1000 MW 256.000 (İkiyüzellialtıbin)TL

P > 1000 MW 427.000 (Dörtyüzyirmiyedibin)TL 



İletim Lisans Bedelleri

• İletim faaliyeti için lisans bedelleri:

• Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,003
(Sıfırtambindeüç) Kr.

• Lisans tadili: 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL

• Lisans sureti çıkartma: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL



Dağıtım Lisans Bedelleri

• Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

• Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

• Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer
aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer
aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer
tadillerde 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL.

• Lisans sureti çıkartma: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL

Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤  100 milyon kWh 42.700 (Kırkikibinyediyüz)TL 

100 milyon kWh < D ≤  250 milyon kWh 85.400 (Seksenbeşbindörtyüz)TL 

250 milyon kWh < D ≤  500 milyon kWh 128.000 (Yüzyirmisekizbin)TL 

500 milyon kWh < D ≤  1 milyar kWh 213.500 (İkiyüzonüçbinbeşyüz)TL 

1 milyar kWh < D ≤  5 milyar kWh 427.000 (Dörtyüzyirmiyedibin)TL 

5 milyar kWh < D ≤  10 milyar kWh 854.000 (Sekizyüzellidörtbin)TL 

D>10 milyar kWh 1.300.000 (Birmilyonüçyüzbin)TL 



Tedarik Lisans Bedelleri

• Tedarik Lisansı İçin Lisans Alma Bedeli:
• a-Görevli tedarik şirketleri için: 854.000 (Sekizyüzellidörtbin)TL TL.
• b-Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler için: 470.000

(Dörtyüzyetmişbin) TL.
• Yıllık lisans bedeli:
• a-Görevli tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı

yapılan toplam kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
• b- Diğer tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı

yapılan toplam kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
• Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.
• Lisans tadili: 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL
• Lisans sureti çıkartma: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL



Piyasa İşletim Lisans Bedelleri

• Piyasa İşletim Lisansı Bedeli:

• Yıllık lisans bedeli: 0 (sıfır) Kr.

• Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

• Lisans tadili: 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL

• Lisans sureti çıkartma: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL



OSB Üretim Lisans Bedelleri

• Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere OSB üretim
lisansı almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden OSB üretim lisans alma bedelinin % 10’u tahsil edilir.

• Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
• Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si
• Lisans Tadil Bedeli: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını

aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen OSB üretim lisans alma bedeli ile yeni değer
aralığına karşılık gelen OSB üretim lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı
hallerde ve diğer tadillerde 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL. (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan OSB üretim lisans tadil bedelinin % 10’u dikkate
alınır. Ancak bu bedel 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL’den az olamaz.)

• Lisans sureti çıkartma: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤  10 MW 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL

10 < P ≤  25 MW 17.000 (Onyedibin)TL 

25 < P ≤  50 MW 25.600 (Yirmibeşbinaltıyüz)TL 

50 < P ≤  100 MW 42.700 (Kırkikibinyediyüz)TL

100 < P ≤  250 MW 85.400 (Seksenbeşbindörtyüz)TL 

250 < P ≤  500 MW 170.700 (Yüzyetmişbinyediyüz)TL 

500 < P ≤  1000 MW 256.000 (İkiyüzellialtıbin)TL

P > 1000 MW 427.000 ((Dörtyüzyirmiyedibin)TL



OSB Dağıtım Lisans Alma Bedelleri

• Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

• Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

• Lisans tadili: 8.700 (Sekizbinyediyüz)TL

• Lisans sureti çıkartma: 1.850 (Binsekizyüzelli)TL.

Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤  100 milyon kWh 42.700 (Kırkikibinyediyüz)TL 

100 milyon kWh < D ≤  250 milyon kWh 85.400 (Seksenbeşbindörtyüz)TL 

250 milyon kWh < D ≤  500 milyon kWh 128.000 (Seksenbeşbindörtyüz)TL 

500 milyon kWh < D ≤  1 milyar kWh 213.500 (İkiyüzonüçbinbeşyüz)TL

1 milyar kWh < D ≤  5 milyar kWh 427.000 (Dörtyüzyirmiyedibin)TL

5 milyar kWh < D ≤  10 milyar kWh 854.000 (Sekizyüzellidörtbin)TL 

D>10 milyar kWh 1.300.000 (Birmilyonüçyüzbin)TL 



YERLİ KÖMÜR VE YEK ÜRETİM LİSANS BAŞVURUSUNDA ALINACAK TEMİNAT TUTARLARI

• Yerli kömür ve YEK Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Teminat Tutarı Hesabı
• a) Öngörülen toplam yatırım
• tutarına uygulanacak yüzde (%) Uygulanan Formül
• 1 P x BYT x 0,01
• P: Kurulu Güç (MWm cinsinden; virgülden sonraki iki basamak dâhil)
• BYT: Kurum tarafından öngörülen toplam birim yatırım tutarı (TL/MWm)

• b) (a) bendi kapsamı dışında kalan üretim lisansı başvurularında Kuruma sunulması gereken teminat tutarlarının
aşağıdaki tablo uyarınca tespit edilmesine,

• Tablo 11. Üretim Lisanları Başvurularında Sunulması Gereken Teminat Tutarı Hesabı
• Kurulu Güç (MWm) Öngörülen toplam yatırım
• tutarına uygulanacak yüzde (%) Uygulanan Formül
• 0 < P ≤ 10 3 P x BYT x 0,03
• 10 < P ≤ 100 2 BYT x [0,3 + (P – 10) x 0,02 ]
• P > 100 1 BYT x [2,1 + (P – 100) x 0,01]
• P: Kurulu Güç (MWm cinsinden; virgülden sonraki iki basamak dâhil)
• BYT: Kurum tarafından öngörülen toplam birim yatırım tutarı (TL/MWm)
• c) (a) bendinde yer alan tabloda anılan formüle göre hesaplanacak teminat tutarına ilişkin üst sınırın 30.000.000

(otuzmilyon) TL olarak belirlenmesine,
• ç) (b) bendinde yer alan tabloda anılan formüle göre hesaplanacak teminat tutarına ilişkin üst sınırın 78.600.000

(yetmişsekizmilyonaltıyüzbin) TL olarak belirlenmesine,”
• d) Talep edilmesi halinde, bu Karar kapsamında hesaplanan teminat tutarı kadar teminatın/teminatların Kuruma

sunulması kaydıyla, daha önce sunulmuş olan teminatın iade edilmesi gerekmektedir.



LİSANS ALMA KOŞULLARI

• Lisans Başvuru dilekçesi
• Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”
• Şirketin anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde,

sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması
gerekir.

• Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler.
• Dağıtım lisansı ile piyasa işletim lisansı ve görevli tedarik şirketlerinin tedarik lisansı başvurularında Kurul

tarafından belirlenen oran ve/veya tutarda,
• Tedarik lisansı başvuruları açısından, iki milyon TL tutarında,
• Üretim lisansı başvuruları açısından, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca, Şirket

asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beşine, nükleer
enerjiye veya yerli kömüre dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde birine
artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sunulması zorunludur. Asgari sermaye hesabında;

• Birden fazla önlisans veya lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sermayesinin, her bir önlisans veya
lisans başvurusu için öngörülen sermaye miktarlarının toplanması suretiyle bulunan miktardan az olmaması,

• Lisans veya önlisans sahibi bir tüzel kişinin yeni bir önlisans veya lisans başvurusunda bulunması halinde,
şirketin sermayesinin, yeni başvuru için öngörülen sermaye miktarıyla, geçici kabulü yapılmamış her bir üretim
tesisine ilişkin lisans ile önlisans ve varsa mevcut başvurular için Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının
toplanması suretiyle bulunan tutardan az olmaması,

• zorunludur.
• Lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.
• Termin programı
• Banka Teminat Mektubu,



• Üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması,
• Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması,
• Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,
• 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

uyarınca gerekli görüşlerin alınması,
• Rüzgar başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması,
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması,
• Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin alınması veya söz konusu ruhsatın alınmasına

gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması,
• Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;
• • Yerli kömüre dayalı üretim tesisleri ile jeotermal kaynağa dayalı üretim tesisleri için kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın,
• • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının,
• • Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı Payı anlaşmasının, yapılmış olması

gerekmektedir.

• Üretim lisansı ile ilgili olarak;

• Üretim lisansına inşaat süresi ve tesis tamamlanma tarihi derç edilir. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas inşaat süresi Kurul
kararı ile belirlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansına, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık
azami üretim miktarı, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı derç edilir.

• Yenilenebilir enerji kaynakları dışında diğer enerji kaynaklarına dayalı üretim lisanslarına, öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı, yıllık
elektrik enerjisi üretim miktarı derç edilir.

• Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir, lisans sahibi tüzel kişinin ticaret ünvanı ile aldığı lisans
türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

• Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin, üretim lisansına derç edilen inşaat süresi içerisinde lisansa konu üretim tesisini tamamlayarak işletmeye almak
zorundadır. Üretim tesisi, geçici kabulle devreye alınır.



ÜRETİM LİSANSI ALINMASINDA REFERANS ALINAN İNŞAAT SÜRELERİ

• 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 21/11/2013 tarih ve
4711 sayılı Kurul Kararı İle Elektrik Piyasasında
Üretim Faaliyetinde Bulunmak İsteyen Tüzel
Kişilere Tesis Tamamlanma Tarihinin
Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat
Süreleri tespit edilmiştir.



LİSANSLARIN DEVRİ

• Lisans devredilemez. Ancak;
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla Kurul onayı ile
• Hak ve yükümlülükleri, aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye Kurul onayı alınmak ve

yeni tüzel kişiye devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde
yeni lisans verilir.

• Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya kiralama gibi kullanım hakkının değişmesi sonucunu
doğuran diğer bir işlem ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye
devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce
Kurumdan onay alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişiye eskisinin devamı
mahiyetinde yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın
sona ermesi ile yürürlüğe girer.

• Üretim lisansı sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri
kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, sözleşme hükümleri gereği, bankalar ve/veya
finans kuruluşlarının Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunması ve Kurul tarafından gerekçelerin
uygun bulunması halinde, önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı
kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen
tüzel kişiye, aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.

• bu işlemler lisans devri adledilmez.



Üretim Lisansı Tadilleri

• Kurulu güç değişiklikleri
• Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin bildirim adresi/unvan ve/veya

nev’i değişikliği ile önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin önlisans veya
lisansına dercedilmiş ortaklarına ait bilgilerdeki değişiklikler

• Üretim tesisinin bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek
kaydıyla, ünite sayısı ve/veya ünite gücü ve/veya öngörülen ortalama yıllık
elektrik üretim miktarı ve/veya üretim tesisinin bulunduğu il ve/veya
üretim tesisi adı değişikliği/türbin koordinatları değişikliği

• Bağlantı noktası değişikliği
• Pay devirleri
• Üretim tesisi sahası değişikliği
• Birleşme ve bölünme
• Önlisans süreleri ile inşaat sürelerinin uzatılması



Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığınca Yapılacak Tadiller 

• Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler dışında, lisans sahibi tüzel kişinin
unvan ve nev’i değişikliği,

• Lisansların 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 adı,

• Lisansların özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliği,
• Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere

ait bilgiler,
• Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisanslarında komşu sahalardaki türbin

koordinatlarının etkilenmediği yönünde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden
alınacak uygunluk belgesi ve Teknik Etkileşim İznine binaen yapılan üretim tesisi
sahası içerisindeki türbin koordinatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi,

• 10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar
değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişiklikler. Bu kapsamında yapılacak tadiller
için, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin sermaye ve teminat yükümlülüklerine
ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü
kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi
Kurul tarafından sonuçlandırılır.



LİSANSIN SONA ERMESİ VE İPTALİ İLE TEMİNATIN İADESİ VE İRAT KAYDI

• Lisans, üzerinde kayıtlı olan yürürlük tarihinde yürürlüğe girer. Lisansla verilen hak ve
yükümlülükleri, bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Lisans tadil, lisans yenileme ve sona erme ile
iptal kararları, kararda aksi belirtilmediği sürece, kararın alındığı tarihte yürürlüğe girer.

• Lisans, süresinin bitiminde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin iflasının kesinleşmesi, lisans
sahibinin talebi veya lisans verilmesine esas şartların kaybedilmesi hâllerinde ise Kurul kararıyla
sona erer.

• Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansın
sona ermesinin talep edildiği tarihten en az altı ay önce, dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi için
en az oniki ay önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulur.

• Sona erdirme talebinin Kurul kararıyla uygun bulunması halinde lisans, Kurul kararında yer alan
tarihte sona erer. Kurul, lisansın sona ermesinin tüketiciler ve piyasa koşulları aleyhine bir durum
yaratacağının belirlenmesi halinde, gerekçeleri lisans sahibi tüzel kişiye bildirilmek suretiyle talebi
reddedebilir veya lisansın sona ermesi için talep edilen tarihi ileri bir tarihe erteleyebilir.

• Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kişinin lisans süresi sona ermeden önce lisansını sona erdirmek
istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki faaliyeti sürdürecek yeni bir tüzel kişi lisans
alıncaya kadar lisans sona erdirilmez. Görevli tedarik şirketinin lisans süresi sona ermeden önce
lisansını sona erdirmek istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki faaliyeti sürdürecek başka
bir tüzel kişi Kurul tarafından belirleninceye kadar lisans sona erdirilmez.

• Üretim lisansı, mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında
üretim tesisinin ilgili lisansta belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre
içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi hallerinde iptal edilir



6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi Uyarınca lisans iptali

• Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde
aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula
bildirilmemesi hâlinde, anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans
şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün olmaması veya otuz gün içinde
düzeltilmesi için yapılacak yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam
ettirenlerin lisansı iptal edilir.

• Lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan
kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması hâlinde lisans
iptal edilir.

• Elektrik Piyasası Kanuna göre yapılan talep ve işlemlerde kanuna karşı hile
veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal edilir.

• Lisans sahibine uygulanacak para cezasının tutarı, cezaya muhatap tüzel
kişinin bir önceki mali yılına ilişkin gelir tablosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunu
aşması halinde Kurul, lisansı iptal edebilir. Kanun burada iptal konusunda Kurula bir
takdir yetkisi vermiştir.



Teminat Mektubu İadesi ve İrat kaydı

• Üretim lisansları ile ilgili olarak, Kuruma sunulan teminat, mücbir sebep halleri ile
lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında; Üretim tesisinin lisansta
belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması, üretim tesisinin kalan süre
içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi ve lisansın üretim tesisinin geçici
kabulü yapılmadan önce herhangi bir nedenle iptal edilmesi, halinde irat kaydedilir.

• Lisans başvurusundan vazgeçilmesi veya başvurunun reddedilmesi halinde, yahut
lisansa konu üretim tesisinin; tamamının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki veya
geçici kabulü yapılmayan kısım için belirlenen tutarda yeni teminatın Kuruma
sunulması kaydıyla, kısmi geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde teminat
mektubu iade edilir.

• Lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün düşürülmesi suretiyle lisansın tadil
edilmesinin talep edilmesi veya tadil talebinin gerekçesinin mücbir sebep ya da
gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında bulunması halinde
yahut tadil sonucunda lisansa derç edilecek kurulu güce karşılık gelen tutarda yeni
teminatın Kuruma sunulması kaydı ile mevcut teminat iade edilir. Kuruma
sunulmuş bulunan teminat üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar iade
edilmez.



LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ, ASKIYA ALINMASI VE 
KALDIRILMASI 

• Lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri, mücbir sebep hallerinde,
etkilendikleri oranda, mücbir sebebin etkileri giderilinceye kadar, Kurul kararıyla ertelenebilir veya
askıya alınabilir.

• Ancak iletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin kaldırılması talep edilemez.
• Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati

göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın olayın önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve
öngörülemeyecek olması ve durumun lisans sahibinin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini
yerine getirmesini engellemesi gerekir.

• Mücbir sebepler ;
• Doğal afetler ve salgın hastalıklar,
• Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör

hareketleri ve sabotajlar,
• Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri sayılır.
• Yükümlülüklerin ertelenmesi, askıya alınması veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, lisans

sahibinin; mücbir sebebin başlama tarihini ve mahiyetini, ilgili mevzuat kapsamındaki
yükümlülüklerine olan etkilerini, mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini,
Kuruma yazılı olarak bildirmesi gerekir. Başvuruya ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin
tamamlanmasından itibaren altmış gün içerisinde Kurul kararı ile sonuçlandırılır.



LİSANS HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

• Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten
lisans sahibinin lisans kapsamındaki hakları
Kuruldan izin almaksızın üçüncü şahıslara
devir, temlik ve rehin edilemez. Kurul izni için
yapılan başvuru, Kurul kararı ile sonuçlandırılır.



Elektrik Sisteminin Planlanması
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• Elektrik sistemi planlanırken, talebin bölgesel ve dönemsel değişkenliği dikkate alınarak, oluşan
talebi en düşük kayıp ve maliyetlerle karşılayabilecek en uygun planlarının ortaya konulması
gereklidir.

• Talep tahminlerine bağlı olarak;
• Elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik hangi temel yatırımların ne şekilde

yapılacağı,
• Bu sistemlerin birbirleri ile nasıl entegre edileceği,
• Kısa-orta-uzun vadede hangi santralde, ne zaman ve ne kadar enerji üretilmesi gerektiği,
• Üretilen enerjinin hangi şebekeler üzerinden tüketiciye nasıl ulaştırılacağı,
• Acil durumlarda hangi ek tedbirlerin alınması gerektiği,
• Komşu ülkelerle enerji alışverişinin nasıl olması gerektiği,
• Ülkelerin dış şoklara karşı nasıl bağışıklık kazanabileceği,
• gibi bir dizi planlama kararı ve stratejinin hedeflere uygun olarak kurgulanması gerekmektedir

• İletim sistem planlamasının; gelecekteki talep ve üretim senaryolarına, iletim koridorlarına (enerji
iletim hatlarının geçebileceği ya da geçmesinin ekonomik olacağı yerler) ilişkin kısıtlamalara, yatırım
maliyetlerine, iletim sistemi elemanlarının kapasitelerine ve öngörülen güvenilirlik kriterine bağlı
olarak yapılması gerekmektedir. Yine dağıtım sisteminin de elektrik arz ve talebine bağlı olarak
planlanması gerekmektedir.
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