30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No: 5379

Karar Tarihi: 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Elektrik
Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans
yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak
aşağıdaki karar alınmıştır.
Madde 1- 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında
uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili,
önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a)

Üretim faaliyeti:
Önlisans için:
(1) Önlisans Alma Bedelleri:

Kurulu güç değeri, “P(MW)”
0 < P ≤ 10 MW

5.500 (Beşbinbeşyüz)TL

10 < P ≤ 25 MW

11.000 (Onbirbin)TL

25 < P ≤ 50 MW

16.500 (Onaltıbinbeşyüz)TL

50 < P ≤ 100 MW

27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL

100 < P ≤ 250 MW

55.000 (Ellibeşbin)TL

250 < P ≤ 500 MW

110.000 (Yüzonbin)TL

500 < P ≤ 1000 MW

165.000 (Yüzaltmışbeşbin)TL

P > 1000 MW

275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

(2) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin
yüzde onu tahsil edilir.
(3) Önlisans Tadil Bedeli: 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 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL (Bu hükmün
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan
önlisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL’den az
olamaz.)
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(4) Önlisans Sureti Çıkartma Bedeli: 1.100 (Binyüz)TL.
Üretim Lisansı İçin:
(1) Lisans Alma Bedelleri:
Kurulu güç değeri, “P(MW)”
0 < P ≤ 10 MW

5.500 (Beşbinbeşyüz)TL

10 < P ≤ 25 MW

11.000 Onbirbin)TL

25 < P ≤ 50 MW

16.500 (Onaltıbinbeşyüz)TL

50 < P ≤ 100 MW

27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL

100 < P ≤ 250 MW

55.000 (Ellibeşbin)TL

250 < P ≤ 500 MW

110.000 (Yüzonbin)TL

500 < P ≤ 1000 MW

165.000 (Yüzaltmışbeşbin)TL

P > 1000 MW

275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.
(4) 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 5.500
(Beşbinbeşyüz)TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 1’i dikkate
alınır. Ancak bu bedel 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL’den az olamaz.)
(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL
b) İletim faaliyeti:
(1) Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
(2) Lisans tadili: 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL
(3) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL
c) Dağıtım Faaliyeti İçin:
(1)

Lisans alma bedeli:

Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)”
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D ≤ 100 milyon kWh

27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh

55.000 (Ellibeşbin)TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh

82.500 (seksenikibinbeşyüz)TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh

137.500 (Yüzotuzyedibinbeşyüz)TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh

275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh

550.000 (Beşyüzellibin)TL

D>10 milyar kWh

825.000 (sekizyüzyirmibeşbin)TL

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si
(4) 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 5.500
(beşbinbeşyüz)TL.
(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL
d) Tedarik Lisansı İçin:
(1)

Lisans Alma Bedeli:
a- Görevli tedarik şirketleri için: 550.000 (Beşyüzellibin)TL
b- Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler
(üçyüzikibinbeşyüz) TL

(2)

için:

302.500

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.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.
(4) Lisans tadili: 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL
(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL.,
e) Piyasa İşletim Lisansı İçin :
(1)

Lisans Alma Bedeli: 550.000 (Beşyüzellibin)TL.

(2)

Yıllık lisans bedeli: 0 (sıfır) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.
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(4) Lisans tadili: 5.100 (Beşbinyüz)TL.
(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL.
OSB’ler İçin:
a) OSB üretim faaliyeti:
(1) Lisans alma bedeli:
Kurulu güç değeri, “P(MW)”
0 < P ≤ 10 MW

5.500 (Beşbinbeşyüz)TL

10 < P ≤ 25 MW

11.000 Onbirbin)TL

25 < P ≤ 50 MW

16.500 (Onaltıbinbeşyüz)TL

50 < P ≤ 100 MW

27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL

100 < P ≤ 250 MW

55.000 (Ellibeşbin)TL

250 < P ≤ 500 MW

110.000 (Yüzonbin)TL

500 < P ≤ 1000 MW

165.000 (Yüzaltmışbeşbin)TL

P > 1000 MW

275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

(2)

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

(3)

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

(4)

(5)

Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin 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 5.500 (beşbinbeşyüz)TL. (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil
bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.500 (Beşbinbeşyüz)TL’den az
olamaz.)
Lisans Sureti Çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL.

b) OSB dağıtım faaliyeti:
(1)

Lisans alma bedeli:

Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı, “D (kWh)”
D ≤ 100 milyon kWh

27.500 (Yirmiyedibinbeşyüz)TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh

55.000 (Ellibeşbin)TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh

82.500 (seksenikibinbeşyüz)TL
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500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh

137.500 (Yüzotuzyedibinbeşyüz)TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh

275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh

550.000 (Beşyüzellibin)TL

D>10 milyar kWh

825.000 (sekizyüzyirmibeşbin)TL

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.
(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si
(4) Lisans tadili: 5.500 (Beşbinbeş)TL.
(5) Lisans sureti çıkartma: 1.100 (Binyüz)TL.
Madde 2- Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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