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Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783 

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE 

ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının 

tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karĢılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük 

ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, 

elektrik Ģebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düĢürülmesi amacıyla lisans alma ile Ģirket 

kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kiĢilere uygulanacak 

usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması 

öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına iliĢkin teknik usul ve esaslar ile bu üretim 

tesislerinin kurulmasına iliĢkin baĢvuru yapılmasına ve baĢvuruların değerlendirilmesine, 

b) Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kiĢilerin 

ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak uygulamaya,  

c) Lisanssız üretim faaliyeti ile ilgili arazi temini, üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde 

bulunan gerçek veya tüzel kiĢiler ile Ġlgili ġebeke ĠĢletmecilerinin hak ve yükümlülüklerine,  

ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kiĢilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile 

kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 

iliĢkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi ile 

10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına ĠliĢkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak Ģekilde 

dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını, 

b) AG: Etkin Ģiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi, 

c) (Mülga:RG-23/3/2016-29662)  

ç) Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden dağıtım 

veya iletim sistemiyle irtibatlandırılmasını, 

d) Bağlantı ekipmanı: Üretim tesisinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısı için kullanılan, 

üretim tesisi üzerinde ve/veya üretim tesisi ile bağlantı noktası arasında tesis edilen koruma ve 

kumanda sistemlerinin bütününü, 

e) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaĢmaları uyarınca sisteme bağlandıkları saha 

veya irtibat noktasını, 

f) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 

g) DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünü, 

ğ) Evirici: Doğru akımı alternatif akıma dönüĢtüren düzeneği, 

h) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da baĢlayıp, aynı ayın son günü saat 

24:00’da biten süreyi, 

ı) Ġl Özel Ġdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi 

bulunmayan yerlerde Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığını, 
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i) Ġlgili mevzuat: Elektrik piyasasına iliĢkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul 

kararlarını, 

j) Ġlgili Ģebeke iĢletmecisi: Ġlgisine göre TEĠAġ’ı, dağıtım Ģirketini veya OSB dağıtım lisansı 

sahibi tüzel kiĢiyi, 

k) Ġlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer 

düzenlemeleri, 

l) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu, 

m) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eĢ zamanlı olarak üretiminin 

gerçekleĢtirildiği tesisi, 

n) Bu Yönetmelik kapsamındaki kojenerasyon tesisi: Bakanlıkça belirlenen verimlilik değerini 

sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisini, 

o) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe ve altında 

olan kojenerasyon tesisini, 

ö) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir dağıtım bölgesinde, bu Yönetmelik kapsamında 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kiĢilerin üretim 

tesislerinde Ġlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik 

enerjisi miktarını, 

p) ġebeke: Ġlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım Ģebekesini, 

r) Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmeliğin 

Uygulanmasına Dair Tebliği, 

s) Teknik değerlendirme raporu: Rüzgar veya güneĢ enerjisine dayalı üretim sahalarının etkin 

kullanılmasına iliĢkin YEGM tarafından yapılan değerlendirmeyi, 

Ģ) Teknik etkileĢim izni: Teknik EtkileĢim Analizinin neticesine göre, ilgili kurumlar 

tarafından olumlu veyaĢartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kiĢilere verilen izni,  

t) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kiĢinin uhdesinde olup bağlantı anlaĢması kapsamında 

dağıtım veya iletim sistemine bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya da 25/9/2002 

tarihinden önce imzalanmıĢ yerine kaim bir sözleĢme kapsamında dağıtım veya iletim sistemine 

bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı, 

u) YEGM: Bakanlık Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü, 

ü) YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve Desteklenmesine 

ĠliĢkin Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren 

üretim lisansı sahibi tüzel kiĢilerin bizzat ve bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretim yapan kiĢilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik Ģirketleri aracılığıyla 

faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere iliĢkin usul ve esasları içeren 

destekleme mekanizmasını, 

v) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneĢ, jeotermal, biyokütle, biyokütleden 

elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji 

kaynaklarını, 

y) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunu, 

z) YG: Etkin Ģiddeti 1000 Volt’un üzerinde olan gerilimi, 

ifade eder. 

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynı 

baradan bağlı olması halinde ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir. 

(3) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattı ve yapı bağlantı hattı ibareleri Ġlgili 

Teknik Mevzuattaki anlam ve kapsama; diğer ifade ve kısaltmalar ise Ġlgili Mevzuattaki anlam ve 

kapsama sahiptir. 

Lisans alma ile Ģirket kurma muafiyeti 

MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile Ģirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak 

kurulabilecek üretim tesisleri Ģunlardır: 
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a) Ġmdat grupları, 

b) Ġletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalıĢan üretim tesisleri, 

c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu 

kararı ile belirlenmiĢ kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

üretim tesisleri, 

ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve 

tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,  

d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri, 

e) Mikrokojenerasyon tesisleri, 

f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere 

kurulan üretim tesisleri, 

g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel 

kiĢilerce, belediyeler tarafından iĢletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik 

imkanın olması ve DSĠ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.  

(2) Önlisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kiĢilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin 

sisteme verilmesi hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik Ģirketi aracılığı ile 

YEKDEM kapsamında değerlendirilir. 

(3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerinin su kullanım hakkına 

iliĢkin iĢlemler, 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında 

Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. 

(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir 

tüketim tesisi için birden fazla kojenerasyon veya yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi 

kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim tesisi için birinci fıkranın (c) bendi kapsamında 

kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu 

gücü, birinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki azami kapasiteden fazla olamaz. Bir gerçek veya tüzel 

kiĢi, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikrokojenerasyon tesisi kurabilir. 

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kiĢilerin üretim tesisleri 

ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur. 

(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamında yer alan üretim tesisleri için 

kurulu güç üst sınırı uygulanmaz. 

ĠKĠNCĠBÖLÜM 

Bağlantı ve Sistem Kullanımına ĠliĢkin Hükümler 

Bağlantı esasları 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kapsamında 

belirtilen istisnalar dıĢında, dağıtım sistemine bağlanır. Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, üretim tesisinin 

teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim 

tesisini YG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı baĢvurusu talebi, ancak 

Ġlgili Mevzuat ve Ġlgili Teknik Mevzuat hükümleri kapsamında reddedilebilir. 

(2)(DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım 

sistemine bağlanmak isteyen rüzgar ve/veya güneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı baĢvuruları 

için, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir transformatör merkezine 

yönlendirilebilecek toplam kapasite için ilgili dağıtım Ģirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel 

kiĢi TEĠAġ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunur ve TEĠAġ’ın görüĢleri 

alınır. Dağıtım Ģirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi, TEĠAġ’ın bildireceği bağlanabilir 

kapasiteyi bağlantı görüĢlerinin sonuçlandırılmasına esas alır. TEĠAġ, talepleri kendisine geliĢ 

tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırır. 

(3) YG seviyesinden bağlantı talebinde bulunan rüzgâr ve/veya güneĢ enerjisine dayalı üretim 

tesisi baĢvuruları transformatör merkezi bazında ikinci fıkra kapsamında belirlenecek kapasiteye 
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ulaĢıncaya kadar 8 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılacak değerlendirme 

çerçevesinde dağıtım sistemine bağlanır. 

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının; 

a) (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri bu tesisler ile iliĢkilendirilecek tüketim 

tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde, 

b) (d) bendi kapsamında kurulacak kojenerasyon tesisleri kurulu gücüne bağlı olarak, 

iletim sistemine bağlanır. 

Bu fıkra kapsamında iletim sistemine bağlanacak üretim tesisi baĢvuruları için bu 

Yönetmelikte dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisi baĢvurularında dağıtım Ģirketince 

yürütülmesi öngörülen iĢ ve iĢlemler, TEĠAġ tarafından yürütülür. 

(5) (Ek:RG-23/3/2016-29662) TEĠAġ tarafından maksimum kapasite tahsis edilmiĢ trafo 

merkezi için herhangi bir nedenle ilave kapasite tahsis edilmesi veya yeni iĢletmeye alınan trafo 

merkezinde kapasite ortaya çıkması halinde, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ile TEĠAġ arasında sistem 

kullanım anlaĢması imzalanmasını müteakiben, bahse konu kapasite her yıl nisan, ağustos ve aralık 

aylarının birinci iĢ günü TEĠAġ tarafından kendi internet sayfasında ayrıca ilan edilir. Ġlgili 

kapasitelere iliĢkin baĢvurular, ancak ilan tarihinden itibaren üç ay sonra alınmaya baĢlanır.  

(6) (Ek:RG-23/3/2016-29662) BeĢinci fıkra hükmü kapsamı dıĢında herhangi bir nedenle trafo 

merkezlerinde kapasite ortaya çıkması halinde, söz konusu kapasite Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi 

tarafından TEĠAġ’a bildirilir. Söz konusu kapasiteler TEĠAġ tarafından takip eden ayın birinci iĢ 

günü internet sayfasında ilan edilir ve bu kapasitelere iliĢkin baĢvuru, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisince 

ilan tarihinden itibaren üç ay sonra alınmaya baĢlanır. 

(7)(Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için trafo 

merkezlerine doğrudan bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz. 

(8) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut Ģebekeye olan uzaklığı;  

a) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuĢ uçuĢu mesafesi beĢ kilometreden, 

projelendirmeye esas mesafesi ise altı kilometreden, 

b) Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuĢ uçuĢu mesafesi on 

kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi on iki kilometreden, 

fazla olamaz. 

(9) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisi, söz konusu 

üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi dıĢında yer alan baĢka bir dağıtım sistemine bağlanamaz. 

(10) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Çatı uygulamaları hariç olmak üzere her bir trafo merkezinde, 

5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı enerji 

üretim tesisleri için; herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢiye ve söz konusu gerçek veya tüzel kiĢinin 

doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kiĢilere ve bu kiĢilerin kontrolünde olan tüzel 

kiĢilere, tüketim tesisi sayısına bakılmaksızın azami 1 MW tahsis yapılabilir. Söz konusu gerçek 

veya tüzel kiĢinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kiĢilere ve varlığı halinde bu 

kiĢilerin kontrolünde olan tüzel kiĢilere iliĢkin bilgilerde ilgili tüzel kiĢinin beyanı esas alınır. Bu 

beyanın yanlıĢ, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde ilgili gerçek ve tüzel 

kiĢiye ait bağlantı anlaĢması çağrı mektubu iptal edilir. 

(11) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez 

birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleĢtirmelerinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı kuracakları üretim tesisleri için onuncu fıkra kapsamında yapılacak tahsisler, 

kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin ve kooperatif merkez birliklerinin ortak sayıları ve tüketim 

ihtiyaçları ile orantılı olarak belirlenir. Bu çerçevede ortak sayısına bağlı olarak ve her bir tüketim 

tesisi ile iliĢkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 1 MW’ı geçmeyecek Ģekilde;  

a) 100 ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri için 1 MW’a 

kadar,  

b) 100’den fazla 500’e kadar ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez 

birlikleri için 2 MW’a kadar, 
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c) 500’den fazla 1000’e kadar ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez 

birlikleri için 3 MW’a kadar, 

d) 1000’den fazla ortağı olan kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri 

için 5 MW’a kadar,  

tahsis yapılabilir. 

(12) (Ek:RG-23/3/2016-29662) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

kurulacak olan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi 

ile iliĢkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı sözleĢme gücünün otuz katından fazla olamaz. Üretim 

tesisi ile iliĢkilendirilen tüketim tesis veya tesislerine iliĢkin aboneliği değiĢtirilmek istenmesi 

halinde, üretim tesisi ile iliĢkilendirilecek yeni tüketim tesis veya tesislerinin bağlantı sözleĢme gücü, 

baĢvuruya esas bağlantı sözleĢme gücünden az olamaz, aksi halde Bağlantı AnlaĢması iptal edilir. 

Bağlantı baĢvurusu 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri 

haricindeki üretim tesislerinde üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler, bağlantı ve sistem 

kullanımı amacıyla, ekinde aĢağıdaki bilgi ve belgeler bulunan Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim 

Bağlantı BaĢvuru Formu ile doğrudan Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine baĢvurur. Bu baĢvurularda; 

a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleĢmesi veya kullanım hakkını 

gösterir belge, 

b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine iliĢkin belge, 

c) Biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile rüzgâr ve güneĢ enerjisine 

dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde 

edildiğine dair belge, 

ç) BaĢvuru ücretinin Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 

dekont, 

d) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat ġeması, 

e) (Ek:RG-23/3/2016-29662) YEGM tarafından hazırlanacak Teknik Değerlendirme Formu, 

f) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Koordinatlı aplikasyon krokisi, 

g) (Ek:RG-23/3/2016-29662) BaĢvuruda bulunan tüzel kiĢinin, tüzel kiĢilikte doğrudan veya 

dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kiĢilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol iliĢkisini 

ortaya koyan bilgiler, 

sunulur. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak isteyen gerçek 

veya tüzel kiĢiler sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı edinimi amacıyla, Ek-2’de yer alan BaĢvuru 

Dilekçesi ve Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı BaĢvuru Formu ile tesisin kurulacağı yerin 

Ġl Özel Ġdaresine baĢvuruda bulunur. Söz konusu baĢvuru ekinde; birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) 

bentlerinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur. Ġl Özel Ġdareleri, üretim tesisinin yapımının su 

rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüĢ almak için her takvim ayı içinde alınan bağlantı 

baĢvurularını takip eden ayın ilk beĢ günü içinde DSĠ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. 

Ġlgili DSĠ birimi, su rejimi açısından uygunluk görüĢünü kendisine baĢvurunun ulaĢtığı ayı takip eden 

ayın yirminci gününe kadar sonuçlandırır ve Ġl Özel Ġdaresine gönderir. DSĠ’nin ilgili birimi 

tarafından gönderilen görüĢün olumlu olması halinde, Ġl Özel Ġdaresi olumlu görüĢün kendisine 

ulaĢtığı ayı takip eden ayın ilk beĢ günü içerisinde bağlantıya iliĢkin baĢvuruyu Ġlgili ġebeke 

ĠĢletmecisine gönderir. BaĢvuruların Ġl Özel Ġdaresi tarafından Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine 

gönderilmemesi halinde, yatırılan baĢvuru bedeli baĢvuru sahibinin talebi üzerine Ġlgili ġebeke  

ĠĢletmecisi tarafından baĢvuru sahibine iade edilir. 

(3) BaĢvuru sahibi gerçek veya tüzel kiĢi, DSĠ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen belgeleri 

de baĢvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür. DSĠ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen bilgi veya 

belgeler tamamlanmadan hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla baĢvuru 

yapılamaz. 
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(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile (d) bendi kapsamında kurulacak üretim 

tesisine iliĢkin bağlantı baĢvurusu birinci fıkrada yer alan belgeler ile; 

a) Ġletim seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için TEĠAġ’a, 

b) Dağıtım seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için ilgili dağıtım Ģirketi veya OSB 

dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiye, 

yapılır. 

(5) Bu madde kapsamında baĢvuruda bulunan gerçek veya tüzel kiĢilerin, baĢvuruda 

bulunduğu ay içerisinde ilgili üretim tesisine iliĢkin yazılı olarak kurulu güç değiĢikliği talebinde 

bulunması halinde, 

a) Kurulu güç değiĢikliğine iliĢkin talep tarihi baĢvuru tarihi olarak kabul edilir. 

b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler baĢvuru ekinde sunulur. 

(6) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından 

yetkilendirilen kurum tarafından tip proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına 

dayalı ve kendi tüketim tesisine doğrudan bağlı üretim tesisleri için baĢvuru ve ihtiyaç fazlası 

enerjinin değerlendirilmesinde izlenecek usul ve esaslar ile Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu 

formatı Kurum tarafından belirlenir. 

(7) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileĢenlerine dahil 

hibe programları kapsamında; yenilenebilir enerji kaynağına dayalı, sadece kendi elektrik enerjisi 

ihtiyacını karĢılamak üzere bağlantı sözleĢme gücünü geçmeyecek Ģekilde;  

a) Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim 

tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler, 

b) Köy Ġdareleri, Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri, Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi 

Bölgeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî Ġdare Birlikleri Kanunu ve 18/4/1972 tarihli ve 

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve 

kooperatifler tarafından geliĢtirilen projeler,  

sekizinci fıkrada tahsis edilen kapasite kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında 

kapasite tahsisi yapılacak baĢvuru sahipleri, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu veya ilgili diğer kurum ve kuruluĢların merkez teĢkilatı tarafından verilen 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileĢenlerine dahil hibe programları kapsamında 

hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunar. Söz konusu baĢvuru 

sahibine, mevzuatta yer alan baĢvuruya iliĢkin yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmeci tarafından Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu verilir. Bu fıkra kapsamında kapasite 

tahsisi yapılacak baĢvurular için Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ile Bağlantı AnlaĢması imzalanır. Söz 

konusu hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılmaya hak kazanıldığına dair sözleĢme, 

Bağlantı AnlaĢmasının imzalanmasını müteakiben otuz gün içerisinde baĢvuru sahibi tarafından Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmecisine sunulur, ilgili belgenin sunulmaması halinde Bağlantı AnlaĢması iptal edilir.  

(8) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Altıncı fıkra kapsamında kurulu gücü azami 10 kW’a kadar 

olan üretim tesisleri ve yedinci fıkra kapsamında kurulacak üretim tesisleri için münhasıran, TEĠAġ  

tarafından her bir trafo merkezi için 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilir. Tahsis edilen kapasitenin 

tamamlanması halinde, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisince ilave kapasite için TEĠAġ görüĢü alınır ve Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmecisince bu görüĢ çerçevesinde iĢlem tesis edilir. Yedinci fıkranın (a) bendi 

kapsamında kurulacak üretim tesisleri için her bir trafo merkezinde toplam 1 MW kapasite tahsis 

edilir. 

(9) (Ek:RG-23/3/2016-29662) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 

kapsamında kurulan birlikler ve söz konusu birliklerin DSĠ ile birlikte tüketim birleĢtirme 

kapsamında yapacağı baĢvuru da yedinci fıkrada yer alan kapasite kapsamında değerlendirilir. 

(10) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Teknik değerlendirmesi uygun bulunan baĢvurulara ait teknik 

değerlendirme raporu her ayın beĢine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. Ġlan edilen rüzgar 

enerjisine dayalı baĢvuru sahipleri Teknik EtkileĢim Ġzni için TÜBĠTAK BiliĢim ve Bilgi Güvenliği 

Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Merkezi’ne baĢvuruda bulunur. Söz konusu baĢvurunun eksiksiz 
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yapıldığına dair belge YEGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. 

TÜBĠTAK BiliĢim ve Bilgi Güvenliği Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Merkezi’ne Teknik EtkileĢim Ġzni 

için eksiksiz baĢvurulduğuna dair belgenin; 

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu baĢvuru,  

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili baĢvuruya iliĢkin kapasitenin Teknik EtkileĢim Ġzni 

sonucuna kadar bekletilmesi için,  

YEGM tarafından Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine bildirilir. Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisince (a) bendi 

kapsamındaki baĢvurular reddedilir. 

(11) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Önlisans veya üretim lisansı baĢvurusuna konu üretim tesisi 

sahası için ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla lisanssız üretim baĢvurusu 

yapılamaz, yapılması halinde ilgili baĢvurular iade edilir. 

(12) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Lisanssız üretim baĢvurusuna konu üretim tesisi sahası için; 

a) Rüzgar ve/veya güneĢ enerjisine dayalı önlisans baĢvurusunda bulunulması halinde, her bir 

baĢvuru için YEGM tarafından yapılan Teknik Değerlendirmenin olumlu olması durumunda söz 

konusu baĢvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. YEGM tarafından yapılan 

Teknik Değerlendirme sonucu ilgili baĢvuruların birbirlerini olumsuz etkilemesi halinde lisanssız 

üretime iliĢkin baĢvurular, bağlantı anlaĢması çağrı mektubu almıĢ olanlar hariç reddedilir. Lisanssız 

üretime iliĢkin baĢvurunun Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu almaya hak kazanmıĢ olması 

durumunda; önlisans ve lisans baĢvurusu revize edilme imkanı yoksa reddedilir,  

b) Rüzgar ve güneĢ enerjisi dıĢında diğer kaynaklara dayalı önlisans ve lisans baĢvurusunda 

bulunulması ve lisanssız üretime iliĢkin baĢvurunun Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu almaya hak 

kazanmamıĢ olması hallerinde ilgili lisanssız üretime iliĢkin baĢvuru reddedilir, 

c) Rüzgar ve güneĢ enerjisi dıĢında diğer kaynaklara dayalı önlisans ve lisans baĢvurusunda 

bulunulması ve lisanssız üretime iliĢkin baĢvurunun Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu almaya hak 

kazanmıĢ olması hallerinde ilgili önlisans ve lisans baĢvurusu reddedilir ve lisanssız üretime iliĢkin 

baĢvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak, aynı günde ilgili üretim 

tesisi sahasında üretim tesisi kurulması için yapılan lisanssız üretim baĢvurusunun Bağlantı 

AnlaĢması Çağrı Mektubu almaya hak kazanması ve önlisans ve lisans baĢvurusunda bulunulması 

hallerinde lisanssız üretime iliĢkin baĢvuru reddedilir. 

Bağlantı baĢvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢilerin 

her takvim ayı içinde alınan baĢvuruları ile Ġl Özel Ġdarelerinden yönlendirilen baĢvurular, Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmecisi tarafından, takip eden ayın ilk yirmi günü içinde toplu olarak değerlendirilir ve 

sonuçlandırılır. Eksik veya yanlıĢ evrak verenlerin baĢvuruları değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya 

yanlıĢlığın mahiyeti hakkında, baĢvuru sahibine eksikliklerin on iĢ günü içerisinde tamamlanması 

için bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması halinde, baĢvuru reddedilerek 

sunulan belgeler baĢvuru sahibine iade edilir ve ilgili Ġl Özel Ġdaresine konu hakkında bilgi verilir. 

Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen baĢvurular baĢvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin 

giderildiğine iliĢkin belgelerin Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin evrakına giriĢ tarihi itibari ile 

değerlendirmeye alınır. Bu baĢvuruların değerlendirmesi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle 

yapılmıĢ olan baĢvurularla birlikte yapılır. 

(2) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)TEĠAġ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir 

kapasitesinin tahsis edilmiĢ olması halinde ilgili trafo merkezine iliĢkin baĢvurular herhangi bir iĢlem 

tesis edilmeksizin iade edilir, TEĠAġ görüĢü sorulan baĢvurular, TEĠAġ görüĢünün dağıtım Ģirketi 

veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiye ulaĢtığı tarih itibariyle mevcut baĢvurular ile birlikte 

Tebliğ’de belirlenen usule göre değerlendirilir. Birinci fıkrada belirlenen süre bu baĢvurularda sadece 

dağıtım Ģirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢinin iĢlemleri için uygulanır. 

(3) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)Rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı baĢvurulardan; bağlantı 

noktası uygun bulunanlar ile alternatif bağlantı önerilen baĢvurular hakkında YEGM tarafından 

Teknik Değerlendirme Raporu hazırlanması için Tebliğ’de belirlenen usule göre iĢlem tesis edilir. 
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Birinci fıkrada belirlenen süre bu baĢvurularda sadece Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin iĢlemleri için 

uygulanır. 

(4) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından ġebekeye bağlantısı yapılacak olan üretim tesisinin 

bağlantısına iliĢkin değerlendirmede; 

a) BaĢvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması, 

b) BaĢvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması, 

c) BaĢvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer baĢvurulardan yüksek olması,  

ç) BaĢvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması, 

d) BaĢvurunun tüketim birleĢtirme hükümleri kapsamındaki baĢvuru olması, 

e) BaĢvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüĢü verilmiĢ bir baĢvurusunun olmaması,  

kriterleri sırasıyla uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan baĢvuru sahiplerinin yıllık tüketimleri 

mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık tüketiminin 

olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. ĠnĢa aĢamasındaki tesisler için 

yapılan baĢvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki benzer abonelerin tüketimlerine 

göre hesap yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla baĢvurunun tüm kriterleri 

sağlaması durumunda Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine veya varsa ilgili Ġl Özel Ġdaresine yapılan baĢvuru 

tarihi sıralamaya esas alınır. 

(5) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, bu madde kapsamında değerlendirilen baĢvurulara iliĢkin 

gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan baĢvurular için varsa 

alternatif bağlantı önerisini kendi internet sayfasında bir ay süreyle ilan eder, hidrolik kaynağa dayalı 

üretim tesislerine iliĢkin değerlendirme sonuçlarını ilgili Ġl Özel Ġdaresine yazılı olarak bildirir. 

(6) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamında, birden fazla 

yenilenebilir enerji kaynağına dayalı baĢvuru olması ve baĢvuruya konu üretim tesisinin tüketim 

tesisi ile aynı yerde olması hallerinde üretim tesisinin bağlantısına iliĢkin değerlendirmede, 

baĢvuruya konu üretim tesisi ile iliĢkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı sözleĢme gücü en yüksek 

olan baĢvuruya öncelik verilir. Ancak, baĢvuruların tüm kriterleri sağlaması durumunda Ġlgili ġebeke  

ĠĢletmecisine veya varsa ilgili Ġl Özel Ġdaresine yapılan baĢvuru tarihi sıralamaya esas alınarak iĢlem 

tesis edilir.  

(7) (Ek:RG-23/3/2016-29662) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yer alan üretim 

tesislerine iliĢkin baĢvurular için Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisince, Kurum tarafından belirlenecek usul ve 

esaslar saklı kalmak üzere, 7 nci madde kapsamında baĢkaca bir iĢlem tesis edilmeksizin olumlu 

bağlantı görüĢü oluĢturulur. 

(8) (Ek:RG-23/3/2016-29662)Dördüncü fıkranın (c) bendi kapsamında Bağlantı AnlaĢması 

Çağrı Mektubu sahibi ve Bağlantı AnlaĢması imzalayan kiĢiler, üretim tesisi ile iliĢkilendirilen 

tüketim tesis veya tesislerine iliĢkin aboneliği değiĢtirmek istemeleri halinde, üretim tesisi ile 

iliĢkilendirilecek yeni tüketim tesis veya tesislerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi, 

baĢvuruya esas tüketim miktarından az olamaz, aksi halde Bağlantı AnlaĢması iptal edilir. 

Bağlantı ve sistem kullanımı için baĢvuru 

MADDE 9 – (1) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından Ek-3’te yer alan örneğe 

uygun Su Kullanım Hakkı Ġzin Belgesi düzenlemeye, baĢvuru yapılan Ġl Özel Ġdaresi yetkilidir. Ġlgili 

Ġl Özel Ġdaresi, su kullanım hakkı izin belgesini ancak baĢvurunun DSĠ taĢra teĢkilatınca üretim 

tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüĢü ve Ġlgili ġebeke 

ĠĢletmecisinin uygun bağlantı görüĢünün birlikte bulunması halinde düzenleyebilir. 

(2) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından ilgili il 

özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından bağlantı 

baĢvurusu uygun bulunan veya Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından teklif edilen alternatif bağlantı 

noktası önerisini kabul edenler ile rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı baĢvurularda Teknik 

Değerlendirme Raporu olumlu olanlara Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından Bağlantı AnlaĢmasına 

Çağrı Mektubu gönderilir. Kendisine Bağlantı AnlaĢmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya 

tüzel kiĢilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı AnlaĢmasına Çağrı 
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Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün süre verilir. Gerçek veya tüzel kiĢiler söz 

konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya 

Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kiĢilerin onayına sunar. Proje onayına yetkili Kurum 

veya KuruluĢ tarafından proje onayı için baĢvuruda bulunan kiĢiler ile baĢvuru tarihlerini haftalık  

olarak internet sayfasında ilan eder. Doksan gün içinde proje onayı için baĢvuruda bulunmayan 

gerçek veya tüzel kiĢilerin bağlantı baĢvuruları geçersiz sayılarak sunmuĢ oldukları belgeler 

kendilerine iade edilir. 

(3) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662) Ġlgili gerçek veya tüzel kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmecisine ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları halinde, 

Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaĢması imzalamakla 

yükümlüdür: 

a) Üretim tesisinin inĢaatına baĢlanabilmesi için Ġlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması 

gereken proje onayı, 

b) Rüzgar enerjisine dayalı baĢvurularda Teknik EtkileĢim Ġzni. 

(4) Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen baĢvuru sahiplerinin, söz 

konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından 

anlaĢılması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kiĢilere Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından üç ay ilave 

süre verilir. 

(5) Kendisine dördüncü fıkra kapsamında ek süre verilen baĢvuru sahiplerinin, verilen ek süre 

sonuna kadar söz konusu belgeleri Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunamamaları halinde, ilgili gerçek 

veya tüzel kiĢiler bağlantı anlaĢması imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri kendisine iade 

edilir. 

(6) (Mülga:RG-23/3/2016-29662)  

(7) Bağlantı anlaĢması imzalanan üretim tesislerinde kurulu güç artıĢı talebinde bulunulması 

halinde, ilgili talep söz konusu talebin yapıldığı ayda yapılan diğer tüm baĢvurular ile birlikte 

değerlendirilir. Bu kapsamda; 

a) Söz konusu talebe Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından olumsuz görüĢ verilmesi veya 

önerilen alternatif bağlantı görüĢünün ilgili gerçek veya tüzel kiĢi tarafından kabul edilmemesi 

halinde, baĢvuru sahibine ait mevcut bağlantı anlaĢmasının geçerliliği devam eder. 

b) Söz konusu talebe Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından olumlu görüĢ verilmesi veya önerilen 

alternatif bağlantı görüĢünün ilgili gerçek veya tüzel kiĢi tarafından kabul edilmesi halinde, kabul 

edilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde üretim tesisinin projesi tadil edilerek ikinci fıkra 

çerçevesinde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kiĢilerin onayına sunulur. 

Proje onayının tamamlanmasından itibaren otuz gün içerisinde ilgili bağlantı anlaĢması yeni kurulu 

güce göre revize edilir. Ġlgili gerçek veya tüzel kiĢinin süresi içerisinde anlaĢmayı imzalamaktan 

imtina etmesi halinde, kurulu güç artıĢı talebine iliĢkin bağlantı görüĢü kendiliğinden geçersiz hale 

gelir. Bu durumda ilgili kiĢinin baĢvuruda sunduğu belgeler kendisine iade edilir. 

c) Kurulu güç artıĢına iliĢkin talebin olumlu bulunması halinde, ilgili üretim tesisinin 

tamamlanması için 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelere ilave olarak altı ay ek 

süre verilir. 

ç) Bu fıkra kapsamında kurulu güç artıĢı talebine, üretim tesisinin geçici kabulü yapılana kadar 

sadece bir defa izin verilebilir. 

Bağlantı ve sistem kullanımı 
MADDE 10 – (1) Üretim tesisinin ġebekeye bağlantısında kullanılacak olan bağlantı ekipmanı 

üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin ġebekeye bağlantısında, korumasında veya 

kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı ekipmanı kullanılması 

durumunda, bağlantı ekipmanları da üretim tesisine iliĢkin kabul testlerine dâhil edilir. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında; ġebekeye bağlanacak üreticilerle yapılacak bağlantı ve sistem 

kullanım anlaĢmalarında yer alacak genel hükümler, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin görüĢü alınarak 
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Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen genel hükümler Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin ve Kurumun 

internet sayfalarında yayımlanır. 

(3) Bağlantıya iliĢkin mülkiyet ve iĢletme sınırları, bağlantı anlaĢmasında belirlenir.  

(4) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaĢmasında belirtilen 

tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih hiçbir Ģekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki 

verdiği kuruluĢ ve/veya tüzel kiĢiler tarafından üretim tesisinin ön kabulünün yapıldığı tarihten önce 

olamaz. 

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢiler; 

a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya sistemden 

çektiği net enerji miktarı için, 

b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve sistemden 

çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı, 

sistem kullanım bedeli öder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üretim Kaynak Belgesine ve Teknik Hususlara ĠliĢkin Hükümler 

Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim 

yapmak amacıyla Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ile bağlantı anlaĢması ve sistem kullanım anlaĢmasını 

imzalayan üreticilere, talep etmeleri halinde, Ek-4’te yer alan örneğe uygun Üretim Kaynak Belgesi 

Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından verilir. 

(2) Bu madde kapsamında yapılacak baĢvurular Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından en geç on 

iĢ günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında aynı üretim dönemine iliĢkin sadece bir kez 

Üretim Kaynak Belgesi verilir. 

Bağlantı noktası seçimi 

MADDE 12 – (1) BaĢvuruda beyan edilen üretim tesisi kurulu gücünün; 

a) 11 kWe ve altında olması halinde AG, 

b) 11 kWe’nin üzerinde olması halinde yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG veya YG, 

seviyesinden ġebekeye bağlanır. Bu husustaki bağlantı Ģartları, Tebliğ ile düzenlenir. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ġebekeye bağlanan tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim 

tesislerinin ġebekeye bağlantısı için ek yatırım gerekmesi halinde Ġlgili Mevzuat hükümleri 

çerçevesinde iĢlem tesis edilir. 

(3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin 

bağlı olduğu dağıtım transformatörünün Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine ait bir transformatör olması 

halinde transformatör gücünün yüzde otuzunu geçemez. Transformatörün baĢvuru sahibine ait 

olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olur. 

(4) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kiĢiye bir 

yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-5’te yer alan tabloya göre belirlenir. 

(5) (Mülga:RG-23/3/2016-29662)  

(6) Tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim tesisleri hariç olmak üzere bağlantı noktası tadil 

talepleri, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen hükümlere göre değerlendirilir. 

(7) Tüketim tesisi ile aynı yerde olmayan üretim tesisi ya da tesislerinin ġebekeye bağlantısı 

için gereken ek yatırımlar Ġlgili Mevzuat hükümlerine göre Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından 

yapılır. 

ĠĢletme koĢullarının dıĢına çıkılması 

MADDE 13 – (1) Can ve mal emniyetinin sağlanması için, bu Yönetmelik kapsamında 

kurulan üretim tesisi ile bağlantı ekipmanının, Ģebeke kaybı olması veya kısa devre arızası oluĢması 

durumlarında Tebliğde belirlenen koĢullara uygun olarak ġebekeyle bağlantısının kesilmesi 

zorunludur. Üretim tesisi, bu durumların her birinde sistemde adalanmaya neden olmadan ġebekeden 

ayrılmalıdır. 
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(2) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki ġebekenin 

durumuna göre Ġlgili Mevzuatta öngörülen iĢletme koĢulları dıĢına çıkılmaması ve üretim tesisinin 

fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir. 

Teknik sorumluluk 

MADDE 14 – (1) ġebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, 

iĢletmeye alınması, iĢletilmesi ve iĢ güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kiĢiye 

aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler YG seviyesinden yapılacak 

bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden baĢlamak üzere iĢletme süresince, Ġlgili Teknik 

Mevzuata göre görev yapacak yetkili iĢletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli 

hizmetleri almakla yükümlüdür. 

(2) ĠĢletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin Ġlgili Mevzuat ve Ġlgili Teknik 

Mevzuata uygun olarak iĢletilmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan 

kaynaklanacak zararlardan iĢletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur. 

Uyum, bakım, testler ve geçici kabul 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kiĢi; 

ġebekeye bağlanacak üretim tesisinin, bu Yönetmelik ve Tebliğ’de tanımlanan kriterlere ve bağlantı 

anlaĢmasında yer alan Ģartlara uygun olduğunu aĢağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Ġlgili ġebeke 

ĠĢletmecisine bildirir. Üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğu Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından 

tutanakla imza altına alınır. Bu kapsamda; 

a) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kiĢi; Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ile birlikte imzalanan geçici 

kabule hazır tutanağı ile uyum raporunu kabul iĢlemi için Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği 

kuruluĢ ve/veya tüzel kiĢilere sunar ve kabul baĢvurusu yapar. Uyum raporunda; imalat testi, tip 

testleri (Ek-6) veya sertifikaları ile ilgili teknik veriler ve parametreler yer alır. 

b) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)Kabul iĢlemleri Ġlgili Teknik Mevzuata göre yapılır. 

(2) Üretim yapan gerçek veya tüzel kiĢi, üretim tesisinin bakımından sorumludur. Üretim 

tesisinin ve bağlantı sisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği zaman 

dilimlerinde ve bağlantı anlaĢmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik bakımlarının Ġlgili 

Teknik Mevzuata göre yaptırılması veya iĢletme sorumlusu tarafından yapılması ile yapılan 

bakımlara iliĢkin raporların Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunulması zorunludur. ĠĢletme sorumlusu 

periyodik bakımlardan Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine karĢı ayrıca sorumludur. 

(3) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim tesisi 

ve bağlantısı steminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelik ve Tebliğ ile bağlantı ve 

sistem kullanım anlaĢmalarında belirlenen esaslara uygunluğunu kontrol edebilir. 

Sayaçlar 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak 

kaydıyla; 

a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaĢmasında 

belirlenen yere Ġlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleĢmeyi 

sağlayabilecek çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır. 

b) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde bağlantı anlaĢmasında 

belirlenen yere Ġlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleĢmeyi 

sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç 

takılır. Bu kapsamda tesis edilecek sayaçların, ilgili tesislerin bağlantı noktasında yer alması esastır.  

(2) ġebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç 

bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası ġebekeye bağlantı noktasında birinci 

veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek sayaçtır. 

(3) Kurulu gücü 50 kW’nın üzerinde olan üretim tesisleri için birinci ve ikinci fıkralara göre 

tesis edilen sayaçların, Ġlgili Mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu 

olması zorunludur. 



12 
 

(4) Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teĢvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile kojenerasyon ve mikro kojenerasyon tesislerinde üretilen 

elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek Ģekilde sayaç tesis edilir. 

(5) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu madde kapsamındaki sayaçlar Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi 

tarafından temin ve tesis edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ticari Hükümler 

Ġhtiyaç fazlası enerjinin tespiti 

MADDE 17 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢilerin kendi ihtiyaçlarını 

karĢılamak için üretim yapmaları esastır. Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f) ve 

(g) bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde 

kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olması 

Ģartıyla aynı kiĢinin uhdesindeki baĢka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.  

(2) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢilerin 

üreterek ġebekeye verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını; 

a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olması halinde bağlantı anlaĢmasında belirlenen 

yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda ve/veya, 

b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olmaması halinde üretim sayacından elde 

edilen saatlik verilerden, tüketim tesisine iliĢkin saatlik sayaç verilerinin veya tüketim sayaçlarından 

saatlik bazda veri alınamayan tüketim tesisleri için dengeleme ve uzlaĢtırma iĢlemlerini düzenleyen 

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak elde edilen saatlik tüketim 

verilerinin mahsuplaĢtırılması suretiyle saatlik bazda, 

tespit eder. 

(3) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir üretici için ikinci fıkra 

kapsamında elde edilen saatlik verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında 

ġebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine kadar ilgili 

görevli tedarik Ģirketine bildirir. 

(4) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecileri; kendi Ģebekelerindeki lisanssız üreticilere iliĢkin toplam ihtiyaç 

fazlası üretim miktarını, 

a) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak bazında, 

b) 18 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkraları kapsamındaki lisanssız 

üreticiler için, 

ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa iĢletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile her 

ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir. 

(5) Lisanssız üretim tesisi ile iliĢkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak ikili 

anlaĢma ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Yönetim Sisteminde kayıtlı tüketim sayacı için 

sayaçta okunan değer yerine lisanssız üretim kapsamında yapılan üretim ve tüketimin 

mahsuplaĢtırılması neticesinde ortaya çıkan değer girilir. Bu kapsamda üretim tesisine iliĢkilendirilen 

birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, tüketim tesisi için enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden 

karĢılanması zorunludur. 

(6) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)OSB dağıtım Ģebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden 

sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji OSB dağıtım Ģebekesine bağlı aynı gerçek veya tüzel kiĢiye ait 

tüketim tesislerinde tüketilebilir. 

(7) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinden sisteme 

verilen enerji, ancak serbest bölge sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinde tüketilebilir. Bu 

kapsamda sisteme verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez. 

Ġhtiyaç fazlası enerjinin satın alınması 
MADDE 18 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından kurulan ve 

iĢletilen; 
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a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura 

döneminde ġebekeye verilen net elektrik enerjisi ile, 

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek 

ġebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için tüketilemeyen 

net elektrik enerjisi miktarı, 

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik Ģirketi tarafından YEK Kanununa ekli I 

sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere, 

on yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası 

çerçevesinde ġebekeye enerji vermeye baĢladığı tarihten itibaren hesaplanır. 

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bentleri kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynakları dıĢında diğer kaynaklardan, gerçek veya tüzel kiĢilerce kurulan üretim tesislerinde 

üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, görevli tedarik Ģirketi tarafından YEK Kanununa ekli I 

sayılı Cetvelde belirlenen en düĢük fiyattan, tesisin ġebekeye enerji vermeye baĢladığı tarihten 

itibaren on yıl süreyle satın alınır. 

(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kurulan üretim 

tesislerinden ġebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı Ġlgili Mevzuat uyarınca, 

YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik Ģirketi tarafından 

üretilerek sisteme verilmiĢ olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa iĢletmecisi ve 

görevli tedarik Ģirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. 

(4) Bir tüketim tesisi için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dıĢında farklı 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin kurulması halinde ġebekeye 

verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda, 

bu tesislerden ġebekeye verilen enerji YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde bu üretim tesislerinde 

kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düĢük olan kaynak fiyatından 

YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır. 

(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve/veya (d) bentleri kapsamında kurulabilecek üretim 

tesisleri ile aynı fıkranın diğer bentleri kapsamında kurulabilecek üretim tesislerinin birlikte 

kurulması halinde, ġebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin 

tespit edilememesi durumunda, söz konusu enerji miktarı Ġlgili Mevzuat uyarınca, YEKDEM 

kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik Ģirketi tarafından üretilerek sisteme 

verilmiĢ olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa iĢletmecisi ve görevli tedarik Ģirketi 

tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Ġhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi 
MADDE 19 – (1) 18 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkraları 

kapsamındaki elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik Ģirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiĢ 

kabul edilir ve YEKDEM kapsamında değerlendirilir. 

(2) 18 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi görevli tedarik Ģirketi 

tarafından düzenlenen tarife kapsamında enerji alan tüketicilere satılabilir. 

(3) Lisanssız üreticiler bu Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaĢma ve/veya 

Organize Toptan Elektrik Piyasalarında satıĢ yapamazlar. 

Ġhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tespiti ve ödenmesi 
MADDE 20 – (1) Görevli tedarik Ģirketi, YEKDEM kapsamında satın almakla yükümlü 

olduğu enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını 

hesaplamak için sırasıyla aĢağıdaki iĢlemleri yapar: 

a) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı 

için yapılacak ödemeyi; 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek 

kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak 

bazında belirlenen fiyatla; çarparak belirler. 

b) Bu fıkranın (a) bendine göre belirlediği bedele, 21 inci madde uyarınca belirlediği bedeli 

ilave ederek ilgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödemeyi bulur. 
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c) Bu fıkranın (b) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri kaynak bazında toplayarak 

kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler. 

ç) 18 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı 

için yapılacak ödemeyi; 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek 

kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde bu üretim 

tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düĢük olan kaynak 

fiyatıyla çarparak belirler. 

d) Bu fıkranın (c) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedellerin toplamı ile (ç) bendi 

kapsamında belirlenen bedeli toplayarak ilgili fatura dönemi için piyasa iĢletmecisine bildireceği 

lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB) belirler. 

e) Bu fıkranın (d) bendi uyarınca bulduğu miktarı piyasa iĢletmecisine piyasa yönetim sistemi 

üzerinden her ayın ilk altı iĢ günü içerisinde bildirir. 

f) Piyasa iĢletmecisi tarafından kendisine yapılan ödemeyi ilgili üreticilere öder. 

(2) Görevli tedarik Ģirketi, birinci fıkra hükümlerine göre piyasa iĢletmecisine bildirdiği 

bedelin kendisine eksik ödenmesi halinde birinci fıkra kapsamındaki ödemeleri aynı oranda eksik 

yapar. Piyasa iĢletmecisinin önceki fatura dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura 

döneminde fazla ödeme Ģeklinde yapması halinde fazla kısım eksik ödeme yapılan üreticilere payları 

oranında ödenir. 

(3) Görevli tedarik Ģirketleri 18 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü 

oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla 

aĢağıdaki iĢlemleri yapar; 

a) 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek kendisine bildirilen 

ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düĢük fiyatla 

çarparak yapılacak ödemeyi belirler. 

b) 17 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine yapılan bildirim tarihini izleyen altı 

gün içerisinde, ġebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili 

kiĢiye bildirir. 

c) Ġlgili kiĢi tarafından düzenlenen faturanın görevli tedarik Ģirketine tebliğ tarihini izleyen on 

iĢgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili kiĢinin bildireceği banka hesabına yatırır. 

(4) Görevli tedarik Ģirketinin, ikinci fıkrada belirlenen istisna dıĢında, ödemede temerrüde 

düĢmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır. 

Yerli ürün kullanımının desteklenmesi 
MADDE 21 – (1) Görevli tedarik Ģirketleri 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında satın 

almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura döneminde yapacağı 

yerli ürün kullanımını destekleme bedelini, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen ihtiyaç 

fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde belirlenen fiyatlardan yararlanarak 

Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılan yönetmeliğe göre hesaplanmıĢ destek 

fiyatıyla çarparak belirler. 

(2) Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla üretim tesisi 

kurulması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir üretim tesisinden sisteme verilen ihtiyaç fazlası 

enerji için birinci fıkra hükümleri ayrı ayrı uygulanarak bulunur. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisleri birinci veya ikinci fıkra kapsamındaki 

desteklerden tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren beĢ yıl süreyle yararlanabilir.  

Ġtirazlar 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢiler, bu 

Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci, 20 nci ve 21 inci maddeleri ile Tebliğin ilgili maddeleri hükmü 

uyarınca görevli tedarik Ģirketi tarafından yapılan iĢ ve iĢlemlere, iĢlemin kendilerine bildirim 

tarihinden itibaren üç iĢ günü içerisinde itiraz edebilir. 
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(2) Görevli tedarik Ģirketi, itiraz tarihinden itibaren üç iĢ günü içerisinde itiraza konu iĢlemi 

yeniden inceleyerek gerekmesi halinde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir. 

(3) Ödemeye esas miktarların ve bedelin değiĢmesi halinde fark bir sonraki fatura döneminde 

düzeltilir. 

BEġĠNCĠBÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Tüketim tesisi ve tüketim birleĢtirme 
MADDE 23 – (1) Aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir 

ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kiĢi, uhdesindeki/uhdelerindeki 

tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleĢtirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim 

tesisi ya da tesisleri kurabilir. Tüketim birleĢtirmeye katılan kiĢilerin her birinin ayrı ayrı tüketim 

tesisi ya da tesislerinin olması gerekir. 

(2) Tüketimini birleĢtiren gerçek ve/veya tüzel kiĢiler, bu Yönetmelik hükümlerinden 

yararlanmak amacıyla aralarından bir kiĢiyi vekalet sözleĢmesiyle tam ve sınırsız olarak 

yetkilendirir. 

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleĢtiren gerçek ve/veya tüzel 

kiĢilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kiĢinin elektrik 

enerjisi tüketimi ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde 

üretilecek elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kiĢinin elektrik enerjisi üretimi sayılır. Bu 

Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iĢ ve iĢlemler, yetkilendirilen kiĢi nam ve 

hesabına yapılır. Görevli tedarik Ģirketi ile Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi iĢ ve iĢlemlerinde 

yetkilendirilmiĢ kiĢiyi muhatap alır. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamında tüketimini birleĢtiren kiĢiler, bu birleĢtirmeden kaynaklanan 

her türlü anlaĢmazlığı kendi aralarında çözerler. 

(5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununa göre tek bir inĢaat ruhsatı kapsamında 

yapılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden tüketim birleĢtirme hükümleri çerçevesinde tüketim 

birleĢtirmesi yapılabilir. 

(6) Ġhtiyacı karĢılanacak tüketim tesisinin, en geç ilgili üretim tesisinin geçici kabulünün 

yapıldığı tarih itibariyle enerji tüketiyor olması zorunludur. 

(7) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Tüketim birleĢtirme için birinci fıkrada yer alan aynı bağlantı 

noktasına bağlı olma veya elektrik enerjisi tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile ölçülebilmesi Ģartı; 

organize sanayi bölgeleri tüzel kiĢilikleri ile katılımcıları, kooperatifler, kooperatif birlikleri, 

kooperatif merkez birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleĢtirme ve sulama 

birliklerinin DSĠ ile oluĢturduğu tüketim birleĢtirmeleri için aranmaz. 

Üretim tesislerinin iĢletmeye girmesi 
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ġebekeye bağlanacak üretim tesislerinin 

geçici kabul iĢlemlerinin, bağlantı anlaĢmasının imza tarihinden itibaren; 

a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl, 

b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dıĢındaki üretim 

tesislerinde iki yıl, 

c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl, 

ç) Ġletim Ģebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre, 

içerisinde tamamlanması zorunludur. Mücbir sebepler dıĢında, bu sürelerin sonunda üretim 

tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaĢması ile su kullanım haklarına iliĢkin izin belgeleri 

kendiliğinden hükümsüz hale gelir. 

Denetim 
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında lisanssız faaliyet gösteren gerçek veya tüzel 

kiĢilerin bu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerinin inceleme ve denetimi ilgisine göre 

Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ve/veya görevli tedarik Ģirketi tarafından yapılır. 
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KamulaĢtırma 
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum tarafından 

herhangi bir kamulaĢtırma iĢlemi yapılmaz. 

Bilgilerin toplanması 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kiĢiler, 

Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından bu Yönetmelik ve Tebliğ çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri 

süresi içerisinde ve Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunmakla yükümlüdür. 

(2) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecileri her ay, bir önceki aya ait bu Yönetmelik kapsamında; 

a) Üretim baĢvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanan gerçek veya tüzel kiĢileri, 

b) Üretim tesisi iĢletmeye giren gerçek veya tüzel kiĢiler ile bu tesislerin kurulu gücünü, üretim 

miktarını, kaynak türünü, gerilim seviyesini ve üretim teknolojisini, 

c) Üretim tesisinin bulunduğu ili ve ilçeyi, 

ç) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri, 

Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlüdür. 

Yasaklar ve yaptırımlar 
MADDE 28 – (1) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecileri ile görevli tedarik Ģirketleri, bu Yönetmelik 

kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiĢiler arasında ayrım yapamaz. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri Ġlgili Mevzuat kapsamında dengeleme 

birimi olamaz ve bu kapsamda uygulamalara katılamaz. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, bu Yönetmelikte 

belirtilen istisnalar dıĢında, ticarete konu edilemez ve üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin 

dıĢında tüketime sunulamaz. 

(4) Bu Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kiĢi, ilgisine 

göre Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ve/veya görevli tedarik Ģirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın 

giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre 

zarfında da aykırılığın giderilmemesi ve söz konusu aykırılığın ġebekenin iĢleyiĢine zarar vermesi 

durumunda; bu kiĢinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine 

engel olmayacak biçimde Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından doğrudan veya görevli tedarik 

Ģirketinin bildirimi üzerine engellenebilir. Bu fıkra kapsamına giren gerçek veya tüzel kiĢiler konuya 

iliĢkin bilgi ve belgeler ile beĢinci fıkra kapsamında Kuruma bildirilir. 

(5) Lisanssız üretim faaliyeti gösteren kiĢilerin Ġlgili Mevzuat hükümlerine aykırı davranması 

durumunda, Kurul tarafından Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır. 

(6)(Ek:RG-23/3/2016-29662) Lisanssız üretim baĢvurusuna esas olan Ģartların ortadan 

kalktığının, bu Ģartların baĢtan mevcut olmadığının veya yapılan talep ve iĢlemlerde kanuna karĢı 

hile veya gerçek dıĢı beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde herhangi bir iĢlem yapılmaksızın ilgili 

baĢvuru iade edilir, Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu veya Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım 

AnlaĢması iptal edilir. 

Üretim tesisi devri 

MADDE 29 – (1) Geçici kabulü yapılmıĢ olmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki 

üretim tesisi; satıĢ, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya Ġlgili Mevzuat 

kapsamında üretim faaliyeti göstermek isteyen baĢka bir gerçek veya tüzel kiĢiye devredilebilir. 

Geçici kabulü yapılmamıĢ üretim tesisleri, bu fıkra kapsamında devre konu edilemez. 

(2) Birinci fıkra kapsamında üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tüzel 

kiĢiler, devir iĢlemi gerçekleĢmeden önce eĢzamanlı olarak Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine baĢvuruda 

bulunur. Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan baĢvuruları devir için gerekli 

belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Devir iĢlemi, devir 

alacak gerçek veya tüzel kiĢinin bağlantı anlaĢması ve sistem kullanım anlaĢmasını imzalamadığı 

sürece, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi nezdinde geçerlilik kazanmaz. 

(3) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri açısından bu madde kapsamında yapılacak 

devirlerde ikinci fıkrada belirtilen iĢ ve iĢlemlere ek olarak, ayrıca devir iĢleminden önce ilgili su 
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kullanım hakkı izin belgesinin devir alacak gerçek veya tüzel kiĢi adına düzenlendiğinin 

belgelenmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında yapılacak olan devir iĢlemlerinde ikinci fıkrada 

belirtilen anlaĢmaların imzalanmasından önce söz konusu izin belgesi, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine 

sunulur. 

(4) Lisanssız üretim kapsamındaki bir üretim tesisi için bankalar ve/veya finans kuruluĢları 

tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, sözleĢme hükümleri 

gereği, bankalar ve/veya finans kuruluĢları Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine gerekçeli olarak bildirimde 

bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü Ģartlar çerçevesinde önerecekleri bir baĢka gerçek veya tüzel 

kiĢiye ilgili üretim tesisine iliĢkin tüm yükümlülükleri üstlenmek Ģartıyla söz konusu üretim tesisinin 

devredilmesini ve ilgili gerçek veya tüzel kiĢi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaĢması 

imzalanmasını talep edebilir. SözleĢme hükümlerine aykırılığın belgelenmesi halinde, bankalar 

ve/veya finans kuruluĢları tarafından bildirilen gerçek veya tüzel kiĢi ile üretim tesisi devri 

kapsamında bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları imzalanır. Bu fıkra kapsamında yapılan devir 

iĢlemlerinin, devir iĢleminin gerçekleĢtirildiği tarihten itibaren on iĢ günü içerisinde Ġlgili ġebeke 

ĠĢletmecisi tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Birinci fıkra hükmü bu fıkra kapsamındaki 

tesisler için uygulanmaz. 

Lisansa konu bir üretim tesisinin lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması 
MADDE 30 – (1) Lisansa konu bir üretim tesisinin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması ilgili üretim tesisinin; 

a) Geçici kabulü yapılarak iĢletmeye geçmiĢ olması, 

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan üretim tesisleri kapsamında olması, 

c) BaĢvuruda bulunan gerçek veya tüzel kiĢinin, tüketiminin tamamını veya bir kısmını ilgili 

üretim tesisinden karĢılayacağı mevcut bir tüketim tesisinin olması, 

Ģartlarının birlikte sağlanması halinde mümkündür. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gerçek veya tüzel kiĢiler; bu Yönetmelik çerçevesinde 

lisanssız üretim faaliyetinde bulunmak istemeleri halinde, ilgili kiĢinin uhdesindeki üretim tesisi ile 

iliĢkilendirilecek aynı kiĢi uhdesindeki tüketim tesisi veya tesislerine iliĢkin belgeler ile birlikte 

üretim tesisinin bulunduğu bölgede yer alan Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine baĢvuruda bulunur. Bu 

kapsama giren üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kiĢinin lisansına kayıtlı olan bağlantı noktasına 

iliĢkin bağlantı hakkı korunur. Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan baĢvuruları bu 

Yönetmelik çerçevesinde gerekli belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde 

sonuçlandırır. 

Diğer hükümler 
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a kadar olan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine emre amade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez. 

(2) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında; 

a) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından tahsil edilebilecek baĢvuru bedeli, 

b) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ve görevli tedarik Ģirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında fiilen 

üretim yapan kiĢiler için yürüttükleri iĢ ve iĢlemler karĢılığında tahsil edebileceği yıllık iĢletim 

bedeli,  

her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin Ġlgili Mevzuat 

gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır. Üretim tesisinin iĢletmede olduğu yıla iliĢkin 

yıllık iĢletim bedeli; üretim tesisinin iĢletmede olduğu ay sayısı dikkate alınarak, iĢletmede olduğu 

her takvim yılının Temmuz ve Aralık ayları son iĢgünü mesai bitimine kadar görevli tedarik Ģirketine 

ödenir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak YEK Kanununa ekli 

II sayılı Cetvelde adı geçen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin, ithalat tarihi baz 

alınarak, en fazla önceki beĢ takvim yılında üretilmiĢ olması zorunludur. 

(4) Kurum; lisanssız üretim tesislerinin sisteme bağlantısı, sistem kullanımı, lisanssız elektrik 

üretimi yapmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile ġebekenin ilgili mevzuatta öngörülen 
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güvenlik, teknik ve kalite esaslarına göre iĢletilmesine dair bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin 

alt düzenleyici iĢlemler yapmaya yetkilidir. 

(5) (DeğiĢik:RG-23/3/2016-29662)Dağıtım Ģirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel 

kiĢiler, ilgili dağıtım bölgesinde bu Yönetmelik çerçevesinde bağlantı kapasitelerine ve lisanssız 

üretim baĢvurularına iliĢkin bilgileri Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın 

yirmi beĢinde kendi internet sayfalarında yayımlamakla yükümlüdür. 

(6) Ġlgili ġebeke ĠĢletmecileri ve görevli tedarik Ģirketleri bu Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri 

uyarınca sahip oldukları bilgileri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

saklamak ve korumakla yükümlüdür. 

(7) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiĢilere, bu Yönetmelik ve 

Tebliğde belirtilen hususlar dıĢında, bağlantı ve sistem kullanımından kaynaklanan her türlü bedel 

için Ġlgili Mevzuat hükümleri uygulanır. 

(8) Bu Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen istisnalar dıĢında baĢvuru bedeli iade edilmez. 

(9) (Ek:RG-23/3/2016-29662) BaĢvuru sahibi tüzel kiĢiler unvan ve nev’i değiĢikliklerini Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmecisine bildirir.  

(10) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Ġlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde tarım 

arazilerinin bir kısmında tarımsal sulama amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi 

kurulabilir. Ancak ilgili üretim tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama pompası kurulu gücünden 

fazla olamaz. Bu kapsamda yapılacak baĢvurularda DSĠ tarafından verilen Yeraltı suyu Kullanma 

Belgesinin sunulması zorunludur. 

(11) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Ġlgili Ģebeke iĢletmecilerince bu Yönetmelik kapsamında 

internet sayfalarında yayımlanan duyurular, yıllar itibariyle aylık bazda internet sayfalarında 

sistematik olarak arĢivlenir. 

(12) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Geçici kabulü yapılmayan trafo merkezi, dağıtım merkezi ve 

enerji nakil hattı için bu Yönetmelik kapsamında baĢvuru alınmaz ve bağlantı görüĢü verilmez.  

(13) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bağlantı görüĢü oluĢturulmasında ve varsa alternatif bağlantı 

noktası için kullanılacak veriler, baĢvuru sahibi tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde 

baĢvuru sahibine üç iĢ günü içerisinde yazılı olarak verilir. 

(14) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Kendisine Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu verilen kiĢiler 

tarafından, talep edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bağlantı AnlaĢması Çağrı 

Mektubunda yer alan kurulu güçten en fazla yüzde on oranında eksiltme yapılabilir. 

(15) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Birden çok kullanıcıya elektrik enerjisi sağlayacak Ģekilde 

tesis edilen imdat jeneratörlerinin, kesinti durumunda ana Ģebekeden ayrılan Ģebeke üzerinden 

kullanıcılarına enerji sağladığı ve bu enerjinin kullanıcı sayaçlarından geçen site, alıĢveriĢ merkezi, 

yerleĢke ve benzeri kullanım noktalarında fazla elektrik enerjisi tahakkukunu önlemek amacıyla, söz 

konusu imdat jeneratörü tarafından üretilerek Ģebekeye verilen elektrik enerjisi ilgili ortak tüketim 

sayaç değerlerinden mahsup edilir. Bu fıkra kapsamındaki üretimin, ortak tüketimden fazla olması 

halinde, bakiye üretim mahsup için bir sonraki aya aktarılır. Bu fıkra kapsamındaki imdat jeneratörü 

ayrı bir ölçü sistemi ya da ortak tüketim sayacı üzerinden tesisata bağlanır. Her iki durumda da çift 

yönlü ölçüm yapabilen sayaç tesis edilir. 

(16) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamındaki rüzgar enerjisine dayalı inĢa 

halinde veya iĢletmedeki üretim tesisi sahibi kiĢiler; kriz, gerginlik ve harp durumlarında 

Genelkurmay BaĢkanlığı ve/veya MĠT MüsteĢarlığı tarafından talep edildiğinde, Genelkurmay 

BaĢkanlığı’nın sorumluluğunda iĢletilen HaberleĢme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine ve/veya MĠT 

MüsteĢarlığı’nın sorumluluğunda iĢletilen sistemlere etkisi olduğu tespit edilen türbinlere iliĢkin 

talep edilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

(17) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Aynı Trafo Merkezinin iki ayrı dağıtım Ģirketi veya dağıtım 

Ģirketi ile dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından ortak kullanılması halinde, lisanssız üretime iliĢkin 

bağlantı kapasitesi, ilgili tüzel kiĢilerin mevcut sistem kullanım anlaĢması güçleri oranında taksim 

edilir. 
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(18) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kiĢinin; 

a) Hisselerinin tamamına sahip olduğu baĢka bir tüzel kiĢi ile kendi bünyesinde, 

b) Hisselerinin tamamına sahip olduğu lisanssız üretim tesisi sahibi diğer bir tüzel kiĢi 

bünyesinde, 

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleĢmek istemesi halinde, ilgili üretim tesislerinin tamamının 

geçici kabulünün yapılmıĢ olması kaydıyla, birleĢme iĢlemi meri mevzuat kapsamında 

gerçekleĢtirilir. BirleĢme iĢlemi gerçekleĢmeden bir ay önce Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine ilgili 

mevzuat kapsamındaki iĢ ve iĢlemler için baĢvuruda bulunur. BirleĢme iĢlemi ve ilgili mevzuat 

kapsamında yapılması gereken iĢ ve iĢlemler ilgili taraflarca eĢ zamanlı olarak tamamlanır.  

(19) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kiĢinin, uhdesindeki 

üretim tesislerinin tamamının geçici kabulünün yapılmıĢ olması kaydıyla, söz konusu tüzel kiĢinin 

paylarının tamamına sahip olacağı tüzel kiĢiliklere tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde 

bölünme iĢlemi meri mevzuat kapsamında gerçekleĢtirilir. Bölünme iĢlemi gerçekleĢmeden bir ay 

önce Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine ilgili mevzuat kapsamındaki iĢ ve iĢlemler için baĢvuruda bulunur. 

Bölünme iĢlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iĢ ve iĢlemler ilgili taraflarca eĢ 

zamanlı olarak tamamlanır. 

(20) (Ek:RG-23/3/2016-29662) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan 

rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için baĢvuru tarihinden, baĢvuruya konu 

üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü yapılana kadar, veraset dıĢında pay devri yapılamaz. Pay 

devri yapılması halinde ilgili tüzel kiĢiye ait Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu iptal edilir. Bu fıkra 

kapsamında yapılacak pay devrinde, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine pay devir iĢlemi gerçekleĢmeden bir 

ay önce bilgi verilir. Ġlgili tüzel kiĢi, pay devri sonrasına iliĢkin nihai ortaklık yapısını gösterir bilgi 

ve belgeleri Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine, pay devir iĢleminden sonra en geç on iĢgünü içerisinde 

sunar. 

(21) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında; 

a) Dağıtım ve görevli tedarik Ģirketlerinin doğrudan ve dolaylı ortakları ve bu kapsama giren 

gerçek kiĢilerin birinci derece akrabaları, 

b) Dağıtım ve görevli tedarik Ģirketleri ile bu tüzel kiĢilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında 

istihdam edilen kiĢiler ve bunların birinci derece akrabaları, 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına giren gerçek ve tüzel kiĢilerin kontrolünde olan tüzel kiĢiler,  

ilgili dağıtım Ģirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım Ģirketinin hissedarı olduğu dağıtım 

bölgesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve güneĢ enerjisine 

dayalı kurulu gücü 50 kW’dan fazla lisanssız üretim faaliyetinde bulunamaz. 

Atıflar 

MADDE 32 – (1) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe 

yapılmıĢ sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 33 – (1) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu gönderilmemiĢ baĢvurulara iliĢkin iĢlemler 
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynaklar 

dıĢında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine baĢvuruda bulunmuĢ 

ve baĢvurusu hakkında kendisine Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu gönderilmemiĢ olan gerçek 

veya tüzel kiĢilerin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında varsa ek olarak 

sunması gereken belgeleri, yüz seksen gün içerisinde Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunmaları 

zorunludur. Söz konusu belgelerin yüz seksen gün içerisinde edinilemediğinin Ġlgili ġebeke 

ĠĢletmecisi tarafından anlaĢılması halinde, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi üç ay süreyle eksik belgelerin 

ulaĢmasını bekler. Gerekli tüm belgeleri süresinde tamamlayan gerçek veya tüzel kiĢilerin baĢvurusu 

bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. 
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Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu gönderilmiĢ baĢvurulara iliĢkin iĢlemler 
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynaklar 

dıĢında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine baĢvuruda bulunmuĢ 

ve baĢvurusu hakkında kendisine Bağlantı AnlaĢması Çağrı Mektubu gönderilmiĢ olan gerçek veya 

tüzel kiĢilerden; 

a) Rüzgar enerjisine dayalı baĢvurular dıĢındaki diğer baĢvuru sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler, 

7 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde sunulması gereken ek belgeler ile 9 uncu maddenin 

üçüncü fıkrası çerçevesinde sunulması gereken belgeleri yüz seksen gün içerisinde Ġlgili ġebeke 

ĠĢletmecisine eksiksiz sunması halinde söz konusu kiĢi ile otuz gün içerisinde bağlantı anlaĢması 

imzalanır. 

b) Rüzgar enerjisine dayalı baĢvuru sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler için, bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında YEGM’den rüzgar enerjisine dayalı baĢvurular için Teknik Değerlendirme Raporu talep 

edilir. Bu kapsamda; 

1) Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması halinde baĢvuru belgeleri iade edilir.  

2) Teknik Değerlendirme Raporunun olumlu olması halinde, ilgili baĢvuru hakkında birinci 

fıkranın (a) bendi çerçevesinde iĢlem tesis edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında istenen belgeleri Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine süresi içinde 

sunamayan baĢvuru sahipleri bağlantı anlaĢmasını imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri 

iade edilir. 

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen belgelerin zamanında edinilemediğinin Ġlgili 

ġebeke ĠĢletmecisi tarafından anlaĢılması halinde, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi üç ay süreyle eksik 

belgelerin ulaĢmasını bekler. 

(4) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında rüzgar enerjisine dayalı baĢvurular için aynı bendin 

(2) nolu alt bendinde öngörülen süre, Teknik EtkileĢim Ġzninin düzenlendiği tarihten itibaren 

baĢlatılır. Bu fıkra kapsamında Teknik EtkileĢim Ġzninin, düzenlenme tarihinden itibaren otuz gün 

içerisinde Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunulması zorunludur. Teknik EtkileĢim Ġzninin, süresi 

içerisinde ilgili tüzel kiĢiye sunulmaması halinde, bağlantı baĢvurusu geçersiz sayılır ve ilgili 

belgeler baĢvuru sahibine iade edilir. 

(5) Bu madde kapsamına giren gerçek ve tüzel kiĢilerin Teknik EtkileĢim Ġznini en geç 31 

Aralık 2014 tarihine kadar Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisine sunmaları zorunludur. 

Teknik etkileĢim izni 

GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) 31 Aralık 2014 tarihine kadar; rüzgar enerjisine dayalı baĢvurular 

için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süre, Teknik EtkileĢim Ġzninin 

düzenlenme tarihinden itibaren baĢlatılır. Teknik EtkileĢim Ġzninin, düzenlenme tarihinden itibaren 

otuz gün içerisinde proje onayı için ilgili tüzel kiĢiye sunulması zorunludur. 

Üretim tesisisin dağıtım bölgesinde tüketim tesisisin OSB dağıtım Ģebekesinde olması 

halinde yapılacak iĢlemler 

GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) Üretim tesisisin dağıtım bölgesinde, tüketim tesisisin OSB dağıtım 

bölgesinde olması halinde, ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilebilmesi için piyasa iĢletmecisi 

tarafından yapılması gerekli ilave yazılım çalıĢmaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır. 

Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için verilen mevcut bağlantı görüĢlerinin 

geçerliliği 

GEÇĠCĠ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynağa 

dayalı üretim tesisleri için verilmiĢ olan bağlantı görüĢleri geçersiz hale gelir. 

Mevcut tüketim birleĢtirme baĢvuruları 
GEÇĠCĠ MADDE 6 – (1) 23 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlama, bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketim birleĢtirme çerçevesinde baĢvuruda bulunan ve 
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Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi ile bağlantı anlaĢması imzalamıĢ olan gerçek veya tüzel kiĢiler için 

uygulanmaz. 

(2) Birinci fıkra kapsamında baĢvurmuĢ olup bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 

bağlantı anlaĢması henüz imzalanmamıĢ olan gerçek veya tüzel kiĢilere, bu Yönetmelik hükümleri 

uygulanır. 

Usul ve esasların hazırlanması 

GEÇĠCĠ MADDE 7 – (Ek:RG-23/3/2016-29662) 
(1) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında geçen usul ve esaslar ile Bağlantı AnlaĢması Çağrı 

Mektubu formatı bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde Kurum tarafından 

belirlenir. 

Bildirim formatı 

GEÇĠCĠ MADDE 8 – (Ek:RG-23/3/2016-29662) 

(1) 31 inci maddenin beĢinci fıkrasında öngörülen format, bu maddenin yürürlük tarihinden 

itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak ilan edilir. 

Mesafe, trafo kapasitesi ve bağlantı sözleĢme gücü limitlerinin uygulanmayacağı 

baĢvurular 

GEÇĠCĠ MADDE 9 – (Ek:RG-23/3/2016-29662) 
(1) 6 ncı maddenin sekizinci, onuncu ve on ikinci fıkraları ile 31 inci maddenin yirmi birinci 

fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bağlantı anlaĢması çağrı mektubu 

almaya hak kazanıldığı Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin internet sayfasında ilan edilen baĢvurular için 

uygulanmaz. 

Kapasitelerin yayımlanması 

GEÇĠCĠ MADDE 10 – (Ek:RG-23/3/2016-29662) 
(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve güneĢ enerjisine 

dayalı üretim tesislerinin bağlantılarına iliĢkin dağıtım Ģirketleri ve/veya OSB dağıtım lisansı sahibi 

Ģirketler ile sistem kullanım anlaĢması yapılmıĢ trafo merkezlerinin tamamına iliĢkin kapasiteler, 

TEĠAġ tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet 

sayfasında yayımlanır. 

Yürürlük 
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı 

yürütür. 

 

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

2/10/2013 28783 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı 

Resmî Gazetelerin 

Tarihi Sayısı 

1 23/3/2016 29662 

2 
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Ek-1 

 

LĠSANSSIZ ÜRETĠM BAĞLANTI BAġVURU FORMU 

BaĢvuru Sahibinin Bilgileri 

Adı-Soyadı/Ünvanı  

Adresi  

Telefonu  

Faks Numarası  

E-Posta Adresi  

T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası  

Banka Hesap Numarası  

Üretim Tesisinin Bilgileri 

Adresi  

Coğrafi Koordinatları (UTM 6-

ED50) 

 

Kurulu Gücü  

Bağlantı Ġçin Talep Edilen Tarih  

Sistem Kullanımına BaĢlaması 

Ġçin Öngörülen Tarih 

 

Türü / Kullanılan Kaynak  

Bağlantı ġekli   AG Tek Faz   AG Üç Faz   YG 

Bağlantı Transformatörü Bilgileri  

Diğer Bilgiler 

Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir Ģekilde doldurulmuĢtur. BaĢvurumun kabul 

edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis 
aĢamasında, Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere 

aykırı bir iĢlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi 

halinde baĢvurumun her aĢamada Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt 
ederim. 

Adı-Soyadı/Ünvanı Ġmza Tarih 
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Ek-2 

 

BAġVURU DĠLEKÇESĠ 

 

T.C. 

… ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BAġKANLIĞINA 
(*)

 

 

 

…………………….. (adresinde) 6446 sayılı Kanun ve 5346 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 

ve ilgili mevzuatı kapsamında lisanssız elektrik üretimi yapmak amacıyla hidrolik kayağa dayalı 

üretim tesisi kurmak için Su Kullanım Hakkı Ġzin Belgesi almak amacıyla baĢvuru 

yapmaktayım/yapmaktayız. 

 

BaĢvurumun/baĢvurumuzun kabulünü ve tarafımıza Su Kullanım Hakkı Ġzin Belgesi verilmesi 

hususunu tensiplerinize arz ederiz. 

 

 

 

 Yetkili KiĢi veya KiĢilerin Adı-Soyadı 

 Ġmza 

 (varsa) KaĢe 

 Tarih 

 

 

 

Tüzel kiĢinin ticaret unvanı: 

Tüzel kiĢinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il: 

Tüzel kiĢinin ticaret sicil nosu: 

Gerçek kiĢinin T.C. kimlik nosu: 

Gerçek/Tüzel kiĢinin vergi kimlik nosu: 

Gerçek/Tüzel kiĢinin kanuni ikametgah adresi: 

Telefon: 

Faks: 

Gerçek/Tüzel kiĢiye ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)

 ĠĢbu izin belgesi, Ġl Özel Ġdaresi bulunmayan yerlerde Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığınca düzenlenir. 
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Ek-3 

 

T.C. 

…ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 
(*)

 

(…. Müdürlüğü) 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi  

Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun Kapsamında  

SU KULLANIM HAKKI ĠZĠN BELGESĠ 

 
 

Belgenin verildiği tarih: ….. 

(BELGE NO: ….
1
/ ….

2
 /….

3
 / ….

4
 / 00000000…

5
)  

Bu belge, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına ĠliĢkin Kanun’un 6/A maddesi gereği, …………………’ye aĢağıda bilgileri 

bulunan …………….. elektrik üretim tesisi için verilmiĢtir. 

 

Üretim tesisinin Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi Kayıt Numarası :  

Üretim tesisinin adı : 

Üretim tesisinin yeri :  

Üretim tesisinin tipi :  

Üretim tesisinin kurulu gücü :  

Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi :  

 

DSĠ taĢra teĢkilatının madde 9/1 

kapsamındaki yazısının tarih ve sayısı
6
 :  

 

Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin madde 9/1 

kapsamındaki yazısının tarih ve sayısı
7
 :  

 

 

 

 

     ….. 

Vali  

 

                                                             
1 İl plaka kodu 
2 Yıl 
3
 DSİ taşra teşkilatının kısa adı 

4
 İlgili Şebeke İşletmecisinin kısa adı 

5
 Verilen belgenin sıra sayısı yazılacak. 

6 Asıl yazının, ilgili İl Özel İdaresince onaylanmış örneği işbu belge ekine konulacaktır. 
7
 Asıl yazının, ilgili İl Özel İdaresince onaylanmış örneği işbu belge ekine konulacaktır. 

(*) İşbu izin belgesi, İl Özel İdaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca düzenlenir. 
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Ek-4 

 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına ĠliĢkin Kanun Kapsamında Kaynak Türünün Belirlenmesi Amaçlı 

ÜRETĠM KAYNAK BELGESĠ 

 

Belgenin verildiği tarih: 

Bu belge …/…/201… ile …/…/201..  tarihleri arasında geçerlidir. 

(BELGE NO: ...
8
 ) /...

9
/ 00000000...

10
) 

 
 

 

Bu belge, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına ĠliĢkin Kanunun 5 inci maddesi gereği ...................’ye aĢağıda bilgileri bulunan 

............ elektrik üretim tesisi için verilmiĢtir. 

 

Yenilenebilir kaynak türü: 

Üretimin yapıldığı dönem:  

Üretim döneminde yapılan brüt elektrik enerjisi üretimi (kWh): 

Üretim tesisinin Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisi Kayıt Numarası: 

Üretim tesisinin adı: 

Üretim tesisinin yeri: 

Üretim tesisinin tipi: 

Üretim tesisinin kurulu gücü: 

Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi: 

 

 

 

….. 
Genel Müdür

11
 

 

                                                             
8
 İlgili Şebeke İşletmecisinin kısa adı yazılacak. 

9
 İlgili yıl yazılacak. 

10 Verilen belgenin sıra sayısı yazılacak. 
11 

Ġlgili ġebeke ĠĢletmecisinin logosu ve amblemi olacak. 
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Ek-5 

 

BĠR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNDE AG SEVĠYESĠNDEN BĠR KĠġĠYE BĠR 

YIL ĠÇERĠSĠNDE TAHSĠS EDĠLEBĠLECEK KAPASĠTE 

Trafo Gücü (t.g.) 

(kVA) 

Bağlanabilir 

Toplam Kapasite (kWe) 

Bir kiĢiye bir yıl içerisinde 

tahsis edilebilecek kapasite (kWe) 

t.g. < 100 

t.g. x 0,3 

7,5 

100 ≤ t.g. ≤ 1000 t.g. x 0,1 

t.g. >1000 100 kWe 
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Ek-6 

 

ÜRETĠM TESĠSĠ TĠP TEST FORMU 

(Üretim Tesisi Tip Test Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler) 

 

Üretim Tesisi Bilgileri 

Üretim Tesisi Tip Referansı 

Maksimum Anma Gücü 

Üretici ġirket Adı Tel Adres 

Faks 

 

Test Merkezi Bilgileri 

Ġsim ve Adres  

Tel  

Faks  

E-posta  

 

Test Bilgileri 

Test Tarihi  

Testi Yapan  

Test Kayıt No  

Ġmza  

 

 

 

 


