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Giriş 

Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun (Mülga Kanun) 
2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi kapsamında 
hazırlanan mülga Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası 
Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Mülga Yönetmelik) ile OSB’lere 
OSB dağıtım lisansı verilerek , onaylı sınırları içerisinde dağıtım 
faaliyetlerine başlanmıştır. 
 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) 30/03/2013 tarihli 
ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında  hazırlanan 
Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası 
Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) 14/03/2014 
tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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Yönetmelik ile Mülga Yönetmelik Arasındaki 

Farklılıklar 

Mülga Yönetmelikte OSB’lerin OSB dağıtım lisansı 
almaları zorunluluk iken Yönetmelikle bu zorunluluk 
kaldırılmış ve dağıtım faaliyeti OSB’lerin isteğine 
bırakılmıştır. 

  

Islah OSB’ler ile ilgili Mülga Yönetmelikte bir 
düzenleme bulunmazken, Yönetmelikle Islah OSB’lerin 
ıslah şartlarını tamamlamadan ve onaylı sınırları 
içerisindeki mevcut dağıtım tesislerinin mülkiyetini 
edinmeden lisans başvurusunda bulunamayacakları 
hüküm altına alınmıştır. 
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Yönetmelik ile Mülga Yönetmelik 

Arasındaki Farklılıklar 

OSB dağıtım lisansı başvurularında Mülga Yönetmelikte eksik 
evrak 2 defalık bildirimde tamamlanmaması halinde başvuru 
dosyası iade edilirken Yönetmelikte 1 kez eksik evrak 
bildiriminde eksik evrak tamamlanmaması halinde iade 
edilmektedir . 
 
 
OSB dağıtım lisansı başvurularında Mülga Yönetmelikte başvuru 
esnasında lisans alma bedelinin %1’i istenmezken Yönetmelikte 
başvuruda %1 bedelin yatırılarak başvuru yapılması 
gerekmektedir.  
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Yönetmelik ile Mülga Yönetmelik 

Arasındaki Farklılıklar 

OSB dağıtım lisansı başvurularında Mülga Yönetmelikte 
lisans verilebilmesi için uygun bulma ve lisans verme 
Kurul Kararı alınırken Yönetmelikte OSB dağıtım lisansı 
lisans alma bedelinin kalan kısmının yatırılmasından 
sonra Kurul Kararı ile lisans verilmektedir. 
 
Mülga Yönetmelikte OSB dağıtım ve üretim lisansı ile ilgili 
iptali veya sona erdirilmesinde OSB’lerin ne tür tedbir 
alacağı belli değilken Yönetmelikte OSB dağıtım ve üretim 
lisansının iptali veya sona erdirilmesi ile ilgili Elektrik 
Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin 
Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen hususlar yerine 
getirilmesi ile mümkün olacağı düzenlenmiştir. 
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Yönetmelik ile Mülga Yönetmelik 

Arasındaki Farklılıklar 

Mülga Yönetmelikte elektrik enerjisi satışlarında 
OSB’lerin tarife modelleri ile ilgili uygulamalarında net 
bir düzenleme yokken Yönetmelikte OSB’lerin elektrik 
enerjisini hangi tarife modelinden alıyorsa 
katılımcılarına aldığı tarife tipine göre katılımcılarına 
kâr amacı gütmeksizin aynen yansıtılacağı hüküm 
altına alınmıştır. 

  
Mülga Yönetmelikte OSB dağıtım tesislerinin yapımını 
değişik nedenlerden dolayı katılımcıları tarafından 
yapılması halinde yatırımın geri ödenmesi ile ilgili bir 
düzenleme yokken  Yönetmelikle bu yatırımların geri 
ödemesi ile ilgili düzenleme getirilmiştir. 
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Yönetmelik ile Mülga Yönetmelik 

Arasındaki Farklılıklar 

  
OSB üretim lisansı başvurularında Mülga Yönetmelikte 
OSB üretim lisansı verilirken Yönetmelikte OSB üretim 
önlisans verilmektedir. 

 

Mülga Yönetmelikte OSB dağıtım ve üretim lisans 
metinlerinde özel ve genel hükümler yer alırken 
Yönetmelikle özel hükümler yer almaktadır. 
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