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KONU: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN GEÇİCİ 15 İNCİ 

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINA GİREN LİSANS SAHİBİ TÜZEL 

KİŞİLER İÇİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU 

 
Elektrik piyasası lisans yönetmeliği’nin geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren lisans 

sahibi tüzel kişiler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu duyurusu aşağıdaki gibidir: 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 

 1. Bilindiği üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun)’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası “Üretim lisansına dercedilen inşaat öncesi süre içerisinde, üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine 

getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak; 

yoksa sadece altı ay süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde de yükümlülüklerini ikmal edemeyen 

tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.” hükmünü amirdir. 

  

 Söz konusu madde kapsamında, lisansa konu üretim tesisini işletmeye almamış olan tüm lisans sahibi tüzel 

kişilerin tamamlamaları gereken yükümlülükler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin geçici 15 inci maddesinin 

birinci fıkrasında sayılmıştır. Söz konusu yükümlülükler ve bu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer 

almaktadır. 

  

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın lisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu 

sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, rezervuarlı hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile 

ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, 

 

(Bu kapsamda,  ilgisine göre; 

 

 Mahkemelerce belirlenen bedellerin ödenerek el koyma kararlarının alınmış olması, 

 Orman kesin izinlerinin alınması, 

 Maliye hazinesi mülkiyetindeki taşınmaz mallar için irtifak hakkı tesisi ve kiralama 

sözleşmelerinin yapılmış olması,  

 Mera tahsis amacı değişikliklerinin yapılarak hazine adına tescil ve irtifak hakkı/kiralama 

işlemlerinin yapılmış olması, 

 Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların devir 

işlemlerinin sonuçlandırılarak hazine adına devir işlemlerinin sağlanmış olması, 

 Hidroelektrik santraller ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrallerinin yerleşim yerinde 

bulunan taşınmaz malların tamamının kamulaştırılmış veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 27. 

Maddesi gereğince ilgili mahkemelerden el koyma kararlarının alınmış olması, 

 Rezervuarlı hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının 

alınması, 

 Nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması, 

 

gerekmektedir. 

 

 

http://www.dmr-tr.com/dmr
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b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması, 

 

c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması, 

 

(Ön proje onayı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru 

yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında sunulması gereken belgelere 

http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=yayinlar_raporlar&bn=550&hn=&id=3273 

adresinde yer alan matbu formlar başlığından ulaşılabilir.) 

 

d) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,  

(Bu kapsamda söz konusu başvurunun yapılması yeterli olup başvuru yapıldığına ilişkin TEİAŞ ya da 

dağıtım şirketinden alınacak yazının Kuruma sunulması gerekmektedir.) 

 

e) 30/4/1983 tarihli ve 18033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 

Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşün alınması, 

(söz konusu yükümlülüğe ilişkin bilgilere 

http://www.enerji.gov.tr/duyurular/Askeri_Yasak_Bolgeler_ve_Guvenlik_Bolgeleri_Yonetmeligi_Uyarinca

_Gerekli_Goruslerin_Alinmasina_Iliskin_Duyuru.pdf internet sitesinden ulaşılabilir.) 

 

f) Rüzgâr başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması için gerekli başvurunun yapılmış olması, 

(Bu kapsamda söz konusu başvurunun yapılması yeterli olup başvuru yapıldığına ilişkin alınacak resmi 

yazının Kuruma sunulması gerekmektedir.) 

 

g) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın alınması. 

 

 

2. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin belgelerin asılları/noter onaylı 

suretleri/ilgili Kurumdan onaylı “aslı gibidir” örneklerinin; 

  

- 02/11/2013 tarihi itibariyle lisanslarına kayıtlı olan inşaat öncesi dönem süreleri sona ermiş olan tüzel 

kişiler tarafından en geç 02/05/2014 tarihine kadar, 

 

- 02/11/2013 tarihi itibariyle lisanslarına kayıtlı olan inşaat öncesi dönem süreleri sona ermemiş olan tüzel 

kişilerin kalan inşaat öncesi dönemlerine 6 ay eklenmek suretiyle bulunacak süre içerisinde, 

 

Kurum tarafından talep edilmesi beklenmeksizin Kuruma sunulması gerekmektedir. 

 

 Söz konusu yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişilerin, anılan sürelerin sona ermesi beklenmeksizin bir an 

önce ilgili belgeleri Kuruma sunmaları da uygun olacaktır. 

 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 

http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=yayinlar_raporlar&bn=550&hn=&id=3273
http://www.enerji.gov.tr/duyurular/Askeri_Yasak_Bolgeler_ve_Guvenlik_Bolgeleri_Yonetmeligi_Uyarinca_Gerekli_Goruslerin_Alinmasina_Iliskin_Duyuru.pdf
http://www.enerji.gov.tr/duyurular/Askeri_Yasak_Bolgeler_ve_Guvenlik_Bolgeleri_Yonetmeligi_Uyarinca_Gerekli_Goruslerin_Alinmasina_Iliskin_Duyuru.pdf

