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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), çatı ve cephe uygulama-
lı güneş santraları da dahil olmak 
üzere lisanssız üretim kapsamındaki 
yenilenebilir enerji tesislerine uygu-
lanan veriş yönlü dağıtım bedelini 
işletmedeki ilk 10 yıl için kaldırıldı. 
Kendi ürettiği enerjiyi tüketen abo-
nelere, dağıtım bedelinde yüzde 50 
indirim uygulanacak. Tüketimin üre-
timi aşan kısmı için ise abone gru-
buna özgü tüketici dağıtım tarifesi 
geçerli olacak. 

Resmi Gazete’de 26 Haziran 
2019 tarihinde yayımlanan değişik-
likle Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel 
Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin 
Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve 
Esaslarının 16 maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklendi: 

“(5) 12/5/2019 tarihli ve 30772 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretim Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamındaki üretim tesislerinden, 
12/5/2019 tarihi itibarıyla yapıla-
cak başvurular neticesinde bağlantı 
anlaşmasına çağrı mektubu almaya 
hak kazanan ve üretimi ile tüketi-
mi aynı ölçüm noktasında olan, YEK 
Destekleme Mekanizmasına tabi, 
kurulu gücü bağlantı anlaşması söz-
leşme gücü ile sınırlı, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı lisanssız 

elektrik üretim tesislerinde üretilip 
bu tesislerle ilişkilendirilen tüketim 
tesislerinde tüketilen elektrik ener-
jisine ilişkin olarak, tüketim tesisinin 
ihtiyacını karşılayan üretim miktarı 
için tüketim tesisinin abone grubuna 
özgü tüketici dağıtım tarifesinde %50 
oranında indirim yapılır ve tüketimin 
üretimi aşan kısmı için ilgili abone 
grubuna özgü tüketici dağıtım tarifesi 
uygulanır. Tüketimin üretime eşit veya 
tüketimin üretimden fazla veya az ol-
duğu durumlarda veriş yönünde dağı-
tım bedeli üretim tesisinin işletmeye 
giriş tarihinden itibaren on yıl süre ile 
% 100 indirimli uygulanır.

(6) Beşinci fıkra hükmü 21/6/2018 
tarihinden itibaren bağlantı anlaşma-
sına çağrı mektubu almaya hak kaza-
nan ve tüketim tesisi ile aynı ölçüm 
noktasında olan, kurulu gücü bağlantı 
anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı 10 
kW’a kadar (10 kW dahil) yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cep-
he uygulamalı elektrik üretim tesisleri 
için de uygulanır.”

EPDK tarafından yayımlanan ve 
1 Temmuz 2019’dan itibaren geçerli 
olan yeni elektrik tarifesinden dağı-
tım sistemine bağlı üreticiler için 2 
farklı veriş yönlü fiyat öngörülüyor. 
Üreticiler için veriş yönünde çift te-
rimli dağıtım tarifesinde dağıtım be-
deli kWh başına 1,0794 kuruş iken, 
tek terimli tarifede ise 1,4641 kuruş 
olarak yer alıyor. Usul ve esaslarda yer 

verilen tarihlerden sonra bağlantı an-
laşmasına çağrı mektubu almaya hak 
kazan tesisler için bu veriş yönlü dağı-
tım bedelleri işletmeye girişle birlikte 
10 yıl boyunca uygulanmayacak. Hem 
üretici hem de tüketici konumunda 
olan bu aboneler, kendi tesislerin-
de ürettikleri enerjiyi kullanırken de 
dağıtım bedelini yüzde 50 indirimli 
ödeyecekler.

Öte yandan EPDK, Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim 
Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat 
ve altı çatı ve cephe uygulamalı gü-
neş enerjisine dayalı elektrik üretim 
tesisleri için elektrik dağıtım şirketle-
ri tarafından yapılacak onay ve kabul 
işlemlerinin bedelini de belirlendi. 
Elektrik dağıtım şirketlerinin ilgili 
başvuru sahiplerinden söz konusu te-
sislerin onayı için 120 lira, kabulü için 
159 lira tahakkuk etmesine karar ve-
rildi. 

Konuya ilişkin EPDK kararlarına 
http://bit.ly/2JejgGw adresinden veya 
QR Kodu tarayarak ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Üretim 
Tesislerine Dağıtım Bedeli 
Avantajı 


