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2012 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÖZENDİRİLMESİ MALİ 

DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR – III 

 

1.Soru: Aynı işletmede farklı elektrik üretme sistemlerinin kurulu güçleri toplamı 500kW'dan fazla 

olabilir mi ? 

Cevap: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 10 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınladığı 

'Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ' in 5. 

maddesinin üçüncü fıkrasına göre (5.3) dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir 

tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri 

kurulmasına izin verilebilir yalnız bu tesislerin toplam kurulu gücü 500kW'dan büyük olamaz. 

2.Soru: İhtiyaç fazlası elektrik başka bir işletmeye satılabilir mi ?  

Cevap: Tebliğ'in 25. maddesinin 3. fıkrasına göre lisanssız elektrik üretimi yapan/yapacak üreticiler 

kendi ürettikleri/üretecekleri enerjinin kendi uhdelerindeki tesislerde tüketilmeyen/tüketilemeyen kısmı 
için ikili anlaşma yapamazlar. Ayrıca Tebliğ'in 32. Maddesinin 3. fıkrasına göre üretim tesislerinde 

üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez ve üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin 

dışında tüketime sunulamaz.  
 

3.Soru: İhtiyaç fazlası elektrik kime hangi fiyattan satılabilir ? 
 

Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan elektrik üretim tesislerinden üretilen 
elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelden 10 yıl süreyle satın alınacaktır. 10 

yıl sonra ne olacağı ilgili kanun hükümlerinde yapılacak düzenlemeyi müteakip açıklığa kavuşacaktır. 

 

4.Soru: Tüketim birleştirme yapılabilir mi ? 
 
Cevap: Eğer üretim tesisi kurmak amacıyla tüketim birleştirmek isteniyorsa Tebliğ' in 28. maddesinin 1. 

fıkrasına göre aynı tarife grubundaki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, Yönetmelik ve 
Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen 

elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilir. Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, 

Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinden yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve 
sınırsız olarak yetkilendirir. Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi 

içinde olması gerekir. Tüketimlerini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler aynı yıl içinde uygulamadan 
ayrılamazlar. Başka bir kişinin tüketim birleştirenlere katılabilmesi ancak her yılın ilk gününden itibaren 

başlamak kaydıyla mümkündür. Bu durumda tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasına 

katmak isteyen kişilere ilişkin başvurularının yetkili kişi tarafından yılbaşından en az iki ay önce, 
tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasından çıkarmak isteyenlere ilişkin başvurunun ise 

yetkili kişi tarafından yılbaşından en az bir ay önce dağıtım şirketine ulaştırılması gerekir. 
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5.Soru: Kimler lisanssız elektrik üretim tesis kurabilir ? 

Cevap: Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi 

kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir. 

Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz. Gerçek ya da tüzel kişi olmayan 

aboneler (apartman yönetimi gibi) lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.  

6. Soru: Bir kişi birden fazla tesis kurabilir mi ? 

Cevap: Her bir gerçek ya da tüzel kişi her bir aboneliği için ayrı elektrik üretim tesisi kurabilir. Bir 

abonelik için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kurulmak istenmesi durumunda azami 500 

kWe kurulu gücünde bir tesis kurulabilir ya da toplam kurulu gücü 500 kWe olacak şekilde birden fazla 

tesis kurulabilir. 

7.Soru: Vakıflar Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı'na başvurabilir mi ? 

Cevap: Vakıflar kar amacı gütmedikleri sürece Program'a başvurabilirler. 

 


