21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Muafiyetler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla
kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kiĢilerden lisans alma ve Ģirket kurma yükümlülüğünden muaf
tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beĢ yüz
kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kiĢilerin lisans alma ve Ģirket
kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası elektrik
enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin dağıtım sisteminden fiziksel olarak
ayrılmasını,
b) AG: Etkin Ģiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi,
c) Anma gerilimi: AG tek faz sistemler için etkin Ģiddeti 230V, AG üç fazlı sistemler için 400 V; YG
sistemler için ise bağlantı noktasında tanımlanan gerilimin nominal değerini,
ç) Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden dağıtım sistemiyle
irtibatlandırılmasını,
d) Bağlanabilirlik oranı (Stifness ratio): Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin kısa devre katkısı
hariç bağlantı noktasındaki üç faz kısa devre akımının, bağlanacak üretim tesisinin nominal akımına bölümü ile
elde edilecek değeri,
e) Bağlantı ekipmanı: Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısı için kullanılan, üretim tesisi üzerinde
veya üretim tesisi ile bağlantı noktası arasında tesis edilen koruma ve kumanda sistemlerinin bütününü,
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f) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaĢmaları uyarınca sisteme bağlandıkları saha veya irtibat
noktasını,
g) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve
UzlaĢtırma Yönetmeliğini,
ğ) Evirici: Doğru akımı alternatif akıma dönüĢtüren düzeneği,
h) Fatura dönemi: YEK Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte
öngörülen fatura dönemini,
ı) Ġlgili mevzuat: Elektrik piyasasına iliĢkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili
tüzel kiĢilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,
i) Ġlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans kriterlerine iliĢkin
olan, öncelik sırasına göre Türk Standartları/CENELEC/IEC/EN ve diğer uluslararası standartları,
j) Ġlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılmıĢ elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin
güvenli ve kararlı iĢletilebilmesi için gereken Ģartları ve standartları içeren 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.1) değiĢtirilmiĢtir.

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile diğer yönetmelik ve tebliğleri,
k) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eĢ zamanlı olarak üretiminin
gerçekleĢtirildiği tesisini,
l) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 50 kWe ve altında olan
kojenerasyon tesisini,
m) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin kendi bölgesinde,
LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kiĢilerin üretim
tesislerinde ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi
miktarını,
n) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kiĢinin uhdesinde olup bağlantı anlaĢması ya da 25/9/2002
tarihinden önce imzalanmıĢ yerine kaim bir sözleĢme kapsamında dağıtım sistemine bağlı, elektrik enerjisi
tüketen birim, tesis ya da teçhizatı,
o) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneĢ, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen
gaz (çöpgaz dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,
ö) YEKDEM: YEK Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte
düzenlenen YEK Destekleme Mekanizmasını,
p) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunu,
r) YG: Etkin Ģiddeti 1000 Volt’un üzerinde olan gerilimi,
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s) Ġrtibat merkezi: Kullanıcıların bağlantı baĢvuruları ya da anlaĢmaları kapsamında; dağıtım sistemine
YG’den bağlanacaklar için dağıtım sistemine bağlandıkları hattın ya da dağıtım merkezinin irtibatlı olduğu
TEĠAġ trafo merkezinden çıkan dağıtım fiderini, AG’den bağlanacaklar için bağlandıkları dağıtım
transformatörünü,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattı ve yapı bağlantı hattı ibareleri 4/11/1984 tarihli ve
18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama; diğer ifade
ve kısaltmalar ise ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir. Ayrıca üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım
sistemine aynı baradan bağlı olması halinde her ikisi aynı yerde kabul edilir.
Lisans alma ve Ģirket kurma muafiyeti
MADDE 4 – (1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kWe olan yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kiĢiler lisans alma ve Ģirket kurma
yükümlülüğünden muaftır.
(2) Yalnızca kendi ihtiyacını karĢılamak amacıyla, tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli ve 27035
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuracak gerçek veya tüzel kiĢiler lisans
alma ve Ģirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında, her bir tüketim tesisi için bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro
kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulması esastır. Ancak dağıtım
sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için birden fazla kojenerasyon ve/veya
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim
tesisi için kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu
gücü 500 kWe’den fazla olamaz. Bir gerçek veya tüzel kiĢi, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için sadece bir
adet mikro kojenerasyon tesisi kurabilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak kiĢilerin üretim tesisleri ile tüketim tesisleri aynı
dağıtım bölgesi içerisinde olmak zorundadır.
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.1) eklenmiĢtir.

Tüketim birleĢtirme
MADDE 5 – 3(1) 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.
(2) Tüketimini birleĢtiren gerçek ve/veya tüzel kiĢiler, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak
amacıyla aralarından bir kiĢiyi vekalet akdiyle 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. Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım
Ģirketi iĢ ve iĢlemlerinde yetkilendirilmiĢ kiĢiyi muhatap alır.
(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması sürecinde tüketimini birleĢtiren kiĢiler tüketimlerini birleĢtirmekten
ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaĢmazlığı kendi aralarında çözer.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Bağlantı ve Sistem Kullanımına ĠliĢkin Hükümler
Bağlantı esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri dağıtım sistemine bağlanır. Dağıtım
Ģirketi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine
göre üretim tesisini YG veya AG gerilim seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı baĢvurusu talebi,
ancak bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması kapsamında reddedilebilir.
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(2) Her bir irtibat merkezinde bir kiĢiye tüketim tesisinden bağımsız olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 500 kWe, mikro kojenerasyon tesisleri için en fazla 50 kWe
tahsis yapılabilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen rüzgâr ve/veya
güneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı baĢvuruları için, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile 4 üncü
maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir transformatör merkezine yönlendirilen toplam güç
2 MW ve üzerinde olması halinde ilgili dağıtım Ģirketi TEĠAġ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite
bildiriminde bulunur ve TEĠAġ’ın görüĢleri alınır. Dağıtım Ģirketi, TEĠAġ’ın bildireceği bağlanabilir kapasiteyi
bağlantı görüĢlerinin sonuçlandırılmasına esas alır. TEĠAġ talepleri kendisine geliĢ tarihinden itibaren bir ay
içinde sonuçlandırır.
(4) YG gerilim seviyesinden bağlantı talebinde bulunan rüzgâr ve/veya güneĢ enerjisine dayalı üretim
tesisi baĢvuruları transformatör merkezi bazında üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek kapasiteye ulaĢıncaya
kadar 8 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre yapılacak değerlendirme çerçevesinde dağıtım sistemine
bağlanır.
Bağlantı baĢvurusu
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hidroelektrik 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’deki Lisanssız Üretim Bağlantı BaĢvuru Formu ile doğrudan ilgili dağıtım Ģirketine veya
OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiye baĢvurur:
a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleĢmesi veya kullanım hakkını gösterir sair
belge,
b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine iliĢkin bilgi ve belgeler,
c) Rüzgâr ve güneĢ enerjisine dayalı tesisler hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım
hakkının elde edildiğine dair belge,
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.2) değiĢtirilmiĢtir.
10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.3) değiĢtirilmiĢtir.

ç) Mevcut olması halinde tüketim tesisinin son bir yıl içindeki toplam enerji tüketimini gösteren belge
veya belgeler.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında hidroelektrik üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler,
sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı edinimi amacıyla, üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira
sözleĢmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge ile birlikte EK-2 BaĢvuru Dilekçesi ve EK-1’deki Lisanssız
Üretim Bağlantı BaĢvuru Formu ile tesisin kurulacağı yerin il özel idaresine baĢvurur. Ġl özel idareleri her takvim
ayı içinde alınan bağlantı baĢvurularını takip eden ayın ilk beĢ günü içinde ilgili dağıtım Ģirketine ulaĢtırır.
(3) Dağıtım Ģirketi, ihtiyaç duyması halinde üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kiĢiden ek bilgi ve
belge talep edebilir; ancak 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası
MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında temin edilmiĢ bilgiler ayrıca istenemez.
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 il özel idarelerinden yönlendirilen baĢvurular takip eden ayın ilk 20 günü
içinde toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlıĢ evrak verenlerin baĢvuruları
değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlıĢlığın mahiyeti, baĢvuru sahibine bildirilir.
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(2) TEĠAġ görüĢü sorulan baĢvurular, TEĠAġ görüĢünün dağıtım Ģirketine ulaĢtığı günden itibaren en
geç 1 ay içerisinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair
Tebliğde belirlenen usule göre değerlendirilir, birinci fıkrada belirlenen süre bu baĢvurularda sadece dağıtım
Ģirketinin iĢlemleri için uygulanır.
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(3) Dağıtım Ģirketince dağıtım sistemine 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) BaĢvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması,
ç) BaĢvurunun talep birleĢtirme hükümleri kapsamındaki baĢvuru olması,
d) BaĢvuru sahibinin önceden uygun bulunmuĢ bir baĢvurusunun olmaması,
e) BaĢvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer baĢvurulardan yüksek olması,
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. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla baĢvurunun
tüm kriterleri sağlaması durumunda dağıtım Ģirketine ve varsa ilgili il özel idaresine yapılan baĢvuru tarihi
sıralamaya esas alınır.
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(4) Dağıtım Ģirketi, 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında incelenen baĢvurulara iliĢkin gerekçeli değerlendirme
neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan baĢvurular için varsa alternatif bağlantı önerisini Internet sitesinde 1 ay
süreyle ilan eder, hidroelektrik üretim tesisi talepleri bakımından ilgili il özel idaresine yazılı olarak bildirir .
Bağlantı ve sistem kullanımı için baĢvuru
MADDE 9 – (1) Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından EK-3 örneğe uygun Su Kullanım Hakkı Ġzin
Belgesi düzenlemeye, baĢvuru yapılan il özel idaresi yetkilidir. Ġlgili il özel idaresi, su kullanım hakkı izin
belgesini ancak baĢvurunun DSĠ taĢra teĢkilatınca üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun
bulunduğuna dair görüĢü ve ilgili dağıtım Ģirketinin uygun bağlantı görüĢünün birlikte bulunması halinde
düzenleyebilir.
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.4) değiĢtirilmiĢtir.
10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.4) değiĢtirilmiĢtir.
7
10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.4) değiĢtirilmiĢtir.
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(2) Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan;
diğer kaynaklar bakımından bağlantı baĢvurusu uygun bulunan veya dağıtım Ģirketince teklif edilen alternatif
bağlantı noktası önerisini kabul eden gerçek veya tüzel kiĢilerin, hidroelektrik üretim tesisleri bakımından su
kullanım hakkı izin belgesinin verilme tarihinden, diğer kaynaklar bakımından bağlantı baĢvurusuna iliĢkin
dağıtım Ģirketince düzenlenen Bağlantı AnlaĢmasına Çağrı Mektubunu tebellüğ tarihinden itibaren yüzseksen
gün içerisinde, aĢağıdaki belgeleri dağıtım Ģirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım Ģirketi kendileriyle otuz
gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarını imzalar;
a) Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluĢ ve/veya tüzel kiĢiler tarafından onaylanan projeler,
b) Kurulca belirlenecek Tip Test Formunda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standardları Enstitüsü
veya akredite edilmiĢ bir laboratuvardan alınmıĢ tip test raporları,
c) Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine
ilave olarak bir bağlantı ekipmanının kullanılacak olması durumunda, bu bağlantı ekipmanlarının Türk
Standardları Enstitüsü veya akredite edilmiĢ bir laboratuvardan alınmıĢ tip test raporları,
ç) Ġlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler.
(3) Ġkinci fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen baĢvuru sahipleri, ilgili resmi kurum ya da
kuruluĢlardan baĢvurularının kendi kusurları olmaksızın sonuçlandırılamadığına dair alacakları belgeleri
baĢvurularına eklerler.
(4) Ġkinci fıkrada belirtilen belgeleri süresi içerisinde sunan kiĢi ile otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem
kullanım anlaĢmaları imzalanır. Ġkinci fıkra kapsamında istenen belgeleri dağıtım Ģirketine süresi içinde
sunamayan veya üçüncü fıkranın gereğini yerine getiremeyen baĢvuru sahipleri bağlantı ve sistem kullanım
anlaĢmalarını imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir.
Bağlantı ve sistem kullanımı
MADDE 10 – (1) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısında kullanılacak olan bağlantı ekipmanı
üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin dağıtım sistemine 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; dağıtım sistemine bağlanacak üreticilerle yapılacak bağlantı ve sistem
kullanım anlaĢmalarında yer alacak genel hükümler, dağıtım Ģirketlerinin görüĢü alınarak Kurul tarafından
belirlenir. Belirlenen genel hükümler dağıtım Ģirketlerinin internet sayfasında yayımlanır.
(3) Mülkiyet ve iĢletme sınırları, bağlantı anlaĢmasında belirlenir.
(4) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaĢmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu
tarih, ancak her bir takvim ayının ilk günü olur. Bu tarih hiçbir Ģekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği
kuruluĢ ve/veya tüzel kiĢiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce olamaz.
Üreticinin sisteme enerji vermesi, geçici kabul tarihini takip eden ayın ilk gününden geriye bırakılamaz.
(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,
dağıtım sistemi kullanım bedeli öder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim Kaynak Belgesine ĠliĢkin Hükümler
Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi
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MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak
amacıyla dağıtım Ģirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım AnlaĢmalarını imzalayan ve dağıtım sistemine YG’den
bağlanan üreticilere, talep etmeleri halinde, önceki yıl içinde üreterek sisteme verdikleri elektrik enerjisi
miktarını gösteren, EK-4’e uygun, bir yıl süreli Üretim Kaynak Belgesi, söz konusu miktarın emisyon ticareti
kapsamındaki piyasalarda satıĢında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması amacıyla, dağıtım
Ģirketince verilir.
(2) Bu madde kapsamında verilecek üretim kaynak belgesi için baĢvuru koĢulları, baĢvuruda sunulacak
bilgi ve belgeler, baĢvuruların incelenmesi ile belgelerin verilmesine iliĢkin usul ve esaslar Kurul tarafından
belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Hükümler
Üretim tesislerinin tasarım ve bağlantı esasları
MADDE 12 – (1) Üretim tesisi, sayacın bulunduğu nokta itibarıyla dağıtım sisteminin gerilim seviyesi ve
frekans düzeyi (50 Hz) ile uyumlu olmalı ve akım ve gerilim harmonikleri ile fliker etkisi bakımından diğer
dağıtım sistemi kullanıcılarına olumsuz etki yapmamalıdır.
(2) Üretim tesisi, Ģebeke kaybı (Loss of Mains) veya dağıtım sisteminde bir kısa devre arızası oluĢması
durumunda ve olağandıĢı Ģebeke koĢullarının varlığında dağıtım sistemiyle bağlantısı kesilecek ve dağıtım
sistemine kesinlikle enerji vermeyecek Ģekilde tasarlanır, kurulur ve iĢletilir.
(3) Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının, dağıtım sisteminin topraklama sistemine ve ilgili
teknik mevzuata uygun olarak yapılması Ģarttır.
(4) Dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlantı yapacak olan üretim tesislerinin gerilim, aktif ve reaktif
güç ve bağlantı durumuna iliĢkin verilerine eriĢilmesi amacıyla izleme sistemleri kurulmasının gerekli olması
halinde, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek veya tüzel kiĢiler, tesis edilmesi gereken altyapı, cihaz
ve ekipmanlardan sadece üretim tesisi ile bağlantı anlaĢmasında belirlenen mülkiyet sınırı arasında tesis
edilecekleri temin, tesis ve teçhiz eder. Kurulacak izleme sisteminin gerekleri, teknik özellikleri ve iĢleyiĢi ile
yükümlülükler Kurulca belirlenir.
(5) Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde kurulmak istenmesi halinde, yapı bağlantı hattının akım
taĢıma kapasitesini aĢmamak kaydıyla, binanın herhangi bir bölümünde kurulacak üretim tesisi, bina iç tesisatı
ile kolon/ana kolon hatları ilgili teknik mevzuatta belirlenen karakteristiğe uygun olmalıdır.
(6) Dağıtım Ģirketi, ihtiyaç duyduğu anda personelinin kolayca ulaĢabileceği, dağıtım sistemine bağlantı
noktasında kilitlenebilir, kontaklarının pozisyonu üretim tesisinin dağıtım tesisinden ayrıldığının
belirlenebilmesine imkân sağlayacak Ģekilde, bağlanan sistemin özelliklerine uygun yük ayırıcısı veya kesici ve
ayırıcı tesis edebilir.
(7) YG seviyesinden bağlı üretim tesisleri için bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar için 19/2/2003
tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ilgili hükümleri de
uygulanır.
(8) Dağıtım sistemine bağlanmıĢ bir üretim tesisi ve/veya teçhizatı ayarlarında herhangi bir değiĢiklik
ancak dağıtım Ģirketinin onayı ile imalatçı talimatlarına uygun olarak yapılabilir.
(9) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kiĢilerce kurulacak mikro kojenerasyon
tesislerinin sisteme enerji kaçırmayacak Ģekilde tasarlanması, kurulması ve iĢletilmesi esastır. 4 üncü maddenin
ikinci fıkrası kapsamındaki kojenerasyon tesislerinin, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan istisna
hariç, sisteme enerji kaçırmayacak Ģekilde tasarlanması, kurulması ve iĢletilmesi esastır.
(10) Bağlantı noktası itibarıyla, üretim tesisinin kısa devre akımına katkısı ile birlikte oluĢabilecek kısa
devre akımı, dağıtım sistemi teçhizatının kısa devre akımı dayanma değerini aĢamaz.
Bağlantı noktası seçimi
MADDE 13 – (1) BaĢvuruda beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün;
a) 11 kWe ve altında olması halinde AG,
b) 11 kWe’nin üzerinde olan üretim tesisleri, yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG veya YG,
seviyesinden dağıtım sistemine bağlanır. Bu husustaki bağlantı Ģartları Kurulca belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine bağlanan tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim
tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı için ek yatırım gerekmesi halinde ilgili mevzuatta yer verilen branĢman
hattına iliĢkin hükümler uygulanır.
(3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu
dağıtım transformatörünün gücünün yüzde otuzunu (%30) geçemez.
(4) Bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kiĢiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite
EK-5 tabloya göre belirlenir.
(5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının;
a) Kurulu gücü 500 kWe’ın üzerindeki kojenerasyon tesisleri için 35’in,
b) Diğer üretim tesisleri için 100’ün,
üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması durumunda dağıtım Ģirketi
bağlantı için baĢka bir bağlantı noktası teklif edebilir.
(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 dağıtım sistemine bağlantısı için
gereken ek yatırımlar dağıtım Ģirketince yapılabilir.
ĠĢletme koĢullarının dıĢına çıkılması
MADDE 14 – (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 Kurulca
belirlenecek koĢullara uygun olarak dağıtım sistemiyle bağlantısının kesilmesi zorunludur. Üretim tesisi, bu
durumların her birinde sistemde adalanmaya neden olmadan dağıtım sisteminden ayrılmalıdır.
(2) Dağıtım Ģirketi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki dağıtım sisteminin durumuna
göre ilgili mevzuatta öngörülen iĢletme koĢulları dıĢına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etkisinin uygun
seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir.
Güç kalitesi
MADDE 15 – (1) Üretim tesisi ve bağlantı ekipmanı, Kurulca belirlenecek güç kalitesi standartlarını
sağlamalıdır.
(2) Evirici ile bağlanacak üretim tesislerinin, tasarımı sebebiyle dağıtım sistemine enjekte ettiği doğru
akım miktarı üretim tesisinin anma akımının binde beĢini geçemez.

Teknik sorumluluk
MADDE 16 – 9(1) Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı,
iĢletmeye alınması, iĢletilmesi ve iĢ güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kiĢiye aittir. Gerçek
veya tüzel kiĢi bu kapsamda;
a) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar,
b) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aĢamasından baĢlamak
üzere iĢletme süresince,
ilgili 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 ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata
uygun olarak teçhiz edilmesi ve iĢletilmesine nezaretle görevlidir. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan
kaynaklanacak zararlardan iĢletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.
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(3) Ġstihdam veya hizmet iliĢkisinde, iĢletme sorumlusunun yetki ve görevine giren hükümlere
aykırılıklardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan masuniyetini tazammun eden sorumsuzluk kaydı
öngörülemez.
Uyum, bakım ve testler
MADDE 17 – (1) Üretim yapan gerçek veya tüzel kiĢi; dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin,
dağıtım sistemine, bu Yönetmeliğe ve bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarına uygun olduğunu aĢağıdaki usul
ve esaslar çerçevesinde dağıtım Ģirketine bildirir;
a) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kiĢi; üretim tesisine ait imalat testi, tip testleri veya sertifikaları
içerecek Ģekilde gerekli tüm teknik verilerin ve parametrelerin yer aldığı bir uyum raporunu üretim tesisinin
hizmete alınması ve senkronizasyonundan en az bir ay önce hazırlar.
b) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kiĢi; dağıtım Ģirketi ile mutabık kaldığı bir test programı ve takvimi
çerçevesinde, otomatik gerilim ve hız regülatörleri, diğer kontrol ve iletiĢim sistemleri üzerinde yapılacak
hizmete alma testlerinin bir parçası olan açık ve yüklü devre ve fonksiyon testlerini dağıtım Ģirketi ile Bakanlık
veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluĢ ve/veya tüzel kiĢiler gözetimi altında yapar.
c) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kiĢi; testlerden elde edilen sonuçları ve kontrol sistemi
parametrelerinin son ayarlarını içeren bir nihai uyum raporu hazırlar ve dağıtım Ģirketine sunar.
(2) Üretim tesisine iliĢkin imalat testleri ve dağıtım Ģirketi ile Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği
kuruluĢ ve/veya tüzel kiĢiler gözetiminde yapılan fonksiyon testlerinden elde edilen sonuçlar, üretim tesisinin tip
test raporunda sunulan veriler ile uyumlu olmak zorundadır.
(3) Üretim yapan gerçek ve 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 ilgili teknik mevzuata göre yaptırılması veya
iĢletme sorumlusu tarafından yapılması ile yapılan bakımlara iliĢkin raporların dağıtım Ģirketine sunulması
zorunludur. ĠĢletme sorumlusu periyodik bakımlardan dağıtım Ģirketine karĢı ayrıca sorumludur.
(4) Dağıtım Ģirketi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim tesisi ve bağlantı
sisteminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygunluğunu denetleyebilir.
Sayaçlar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde
bulunması halinde, bağlantı anlaĢmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaĢtırma sisteminin
gerektirdiği haberleĢmeyi sağlayabilecek çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması
halinde bağlantı anlaĢmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaĢtırma sisteminin gerektirdiği
haberleĢmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip saatlik sayaç takılır.
(3) Dağıtım sistemine bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç
bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası dağıtım sistemine bağlantı noktasında birinci veya
ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek sayaçtır. Birinci ve ikinci fıkralara göre tesis edilen sayaçlar ilgili
mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olur.
(4) Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teĢvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesis(ler)inde ve/veya mikro kojenerasyon tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik
ölçülmesine imkân verecek Ģekilde sayaç tesis edilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Ticari Hükümler
Ġhtiyaç fazlası enerjinin tespiti
MADDE 19 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢilerin kendi ihtiyaçlarını karĢılamak için
üretim yapmaları esastır. Bu Yönetmelik kapsamında,
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca gerçek veya tüzel kiĢilerce kurulan yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin,
b) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca kurulan kojenerasyon tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin,

üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı aynı kiĢinin
uhdesindeki, üretim tesisiyle aynı yerde olmayan bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.
(2) Dağıtım Ģirketi, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢilerin üreterek dağıtım
sistemine 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 DUY hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak elde edilen
saatlik tüketim verilerinin mahsuplaĢtırılması suretiyle saatlik bazda,
tespit eder.
(3) Dağıtım Ģirketi, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir üretici için ikinci fıkra kapsamında elde edilen
saatlik verileri bir araya getirerek fatura dönemi bazında dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi
miktarını belirler.
(4) Bir OSB dağıtım Ģebekesine bağlanan bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilerek
sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi tarafından iki ve üçüncü
fıkralarda belirlenen usule uygun olarak tespit edilir ve bu enerjiyi satın almakla yükümlü bölgesinde bulunduğu
perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketine bildirilir.
(5) Dağıtım Ģirketi, muafiyetli üretim miktarı kapsamındaki üreticiler için belirlenen miktarları PMUM’a
her ayın 4’üne kadar kaynak bazında, saatlik bazda günlük ve aylık toplam Ģeklinde ayrı ayrı bildirilir. Bu
bildirim, ilgili OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerden gelen verilerin eklenmesini müteakip yapılır.
(6) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisleri için ikinci ve üçüncü fıkra
hükümleri uygulanır.
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(7) OSB dağıtım Ģebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji ancak OSB
dağıtım Ģebekesine bağlı tüketim tesislerinde tüketilebilir.
Ġhtiyaç fazlası enerjinin satın alınması
MADDE 20 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
olarak gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından kurulan ve iĢletilen,
a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura döneminde
sisteme verilen net elektrik enerjisi ile
11

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek dağıtım
sistemine verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için tüketilemeyen net elektrik
enerjisi miktarı,
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından YEK
Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan satın alınır. Bu fiyatlar ilgili üretim tesisinin
sisteme enerji vermeye baĢladığı tarihten itibaren on yıl süreyle uygulanır.
(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tüzel kiĢilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerinde
üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, perakende satıĢ lisansı sahibi ilgili dağıtım Ģirketi tarafından YEK
Kanununa ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düĢük fiyattan, tesisin sisteme enerji vermeye baĢladığı tarihten
itibaren on yıl süreyle, satın alınır.
(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında gerçek kiĢilerce kurulan mikro kojenerasyon tesisleri ile
aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında kurulan kojenerasyon tesislerinin iĢletilmesi esnasında, 19 uncu
maddenin birinci fıkrası kapsamında sisteme verilen enerji hariç, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji, ilgili
mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı PMUM ve perakende satıĢ
lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından ödemeye esas alınmaz.
(4) Bir tüketim tesisi için farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin
kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi
durumunda söz konusu miktar için ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.7) eklenmiĢtir.
10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.8) değiĢtirilmiĢtir.

(5) Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir veya daha çok üretim tesisi ile bir
mikro kojenerasyon tesisinin birlikte kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim
tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda söz konusu miktar için ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
(6) Bir tüketim tesisi için kojenerasyon tesisine ilaveten mikro kojenerasyon ve/veya yenilenebilir enerji
kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi
üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda söz konusu miktar ilgili mevzuat uyarınca
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı için PMUM ve perakende satıĢ lisansı sahibi
dağıtım Ģirketi tarafından ödeme yapılmaz.
Ġhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi ilgili perakende satıĢ
lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiĢ kabul edilir ve YEKDEM kapsamında
değerlendirilir.
(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi ilgili perakende satıĢ lisansı sahibi
dağıtım Ģirketi tarafından sadece Kurul onaylı perakende satıĢ tarifesi kapsamındaki abonelere satılabilir.
(3) Lisanssız üreticiler bu Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaĢma ile elektrik satıĢı
yapamazlar.
Ġhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tesbiti ve ödenmesi
MADDE 22 – (1) Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri 20 nci maddenin birinci fıkrası
kapsamında satın almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için
yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla aĢağıdaki iĢlemleri yapar;
a) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlediği ihtiyaç fazlası üretim miktarını
YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen fiyatlarla çarparak yapılacak ödemeyi belirler,
b) Bu fıkranın (a) bendine göre belirlediği bedele, 23 üncü madde uyarınca belirlediği bedeli ilave ederek
ilgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödemeyi bulur,
c) Bu fıkranın (b) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri önce kaynak bazında toplayarak
kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler,
ç) Bu fıkranın (c) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedelleri toplayarak ilgili fatura dönemi için
PMUM’a bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB) belirler,
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d) Bu fıkranın (ç) bendi uyarınca bulduğu miktarı PMUM’a piyasa yönetim sistemi üzerinden her ayın
ilk altı günü içerisinde bildirir,
e) PMUM tarafından kendisine yapılan ödemeyi ilgili üreticilere öder.
(2) Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi, birinci fıkra hükümlerine göre PMUM’a bildirdiği
bedelin kendisine eksik ödenmesi halinde birinci fıkra kapsamındaki ödemeleri aynı oranda eksik yapar.
PMUM’un önceki fatura dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura döneminde fazla ödeme Ģeklinde
yapması halinde fazla kısım eksik ödeme yapılan üreticilere payları oranında ödenir.
(3) Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın
almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla
aĢağıdaki iĢlemleri yapar;
a) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlediği ihtiyaç fazlası üretim miktarını
YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düĢük fiyatla çarparak yapılacak ödemeyi belirler.
b) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün içerisinde, dağıtım
sistemine verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kiĢiye bildirir.
c) Ġlgili tüzel kiĢi tarafından düzenlenen faturanın dağıtım Ģirketine tebliğ tarihini izleyen on iĢgünü
içerisinde, fatura bedelini ilgili tüzel kiĢinin bildireceği banka hesabına yatırır.
(4) Dağıtım Ģirketinin, birinci 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.
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.9) değiĢtirilmiĢtir.

Yerli ürün kullanımının desteklenmesi
MADDE 23 – (1) Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri 20 nci maddenin birinci fıkrası
kapsamında satın almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura döneminde
yapacağı yerli ürün kullanımını destekleme bedelini, 19 uncu 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 çıkarılacak 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.
Ġtirazlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kiĢiler, bu Yönetmeliğin 19
uncu, 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri uyarınca perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından
yapılan iĢ ve iĢlemlere, iĢlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraz edebilir.
(2) Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi, itiraz tarihinden itibaren üç gün 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.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Üretim tesislerinin iĢletmeye girmesi
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesislerinin
geçici kabul iĢlemlerinin, bağlantı anlaĢmasının imza tarihinden itibaren;
a) YG seviyesinden bağlanacak hidroelektrik üretim tesislerinde üç yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidroelektrik dıĢındaki üretim tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde
bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları ile su kullanım haklarına iliĢkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz
hale gelir.

Denetim
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri, Kanunun 5 inci maddesinin
altıncı fıkrası ile YEK Kanununun 6/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca lisanssız üretim tesislerinin
denetimine iliĢkin yönetmelik kapsamında denetlenir.
KamulaĢtırma
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum tarafından
kamulaĢtırma yapılmaz. Ġlgili kurum ve kuruluĢlardan mevzuatı uyarınca gerekli izinler alınmak kaydıyla Kamu
veya Hazine arazileri üzerinde üretim tesisi kurulabilir.
Bilgilerin toplanması
13

MADDE 28 – (1) Dağıtım Ģirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim
baĢvurusunda bulunan, baĢvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve iĢletmeye girenlere iliĢkin
kurulu güç, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, üretim teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek
diğer kıstaslara uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Ağustos ayında Kuruma sunar.”
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.10) değiĢtirilmiĢtir.

Yasaklar ve yaptırımlar
MADDE 29 – (1) Dağıtım Ģirketleri, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisleri arasında ayrım
yapamaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği kapsamında dengeleme birimi olamaz ve
uygulamalara katılamazlar.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ticarete konu edilemez,
üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dıĢında tüketime sunulamaz. Bu Yönetmelik kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin
perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından satın alınarak YEKDEM kapsamında satılması ile bu
Yönetmelik kapsamında tüzel kiĢilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç
fazlası elektrik enerjisinin perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından satın alınarak perakende satıĢ
tarifesi yoluyla satılması bu hükmün istisnasıdır.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kiĢi dağıtım Ģirketi tarafından ihtar
edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen
süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kiĢinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim
tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde dağıtım Ģirketi tarafından engellenebilir.
14

(5)

Diğer hükümler
MADDE 30 – (1) Üretim yapmak isteyen gerçek ve tüzel kiĢiler, üretim tesisinin kurulması için gerekli
olan her türlü izin, ruhsat, onay ve benzeri belgeyi almakla yükümlüdür.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlı üretim tesislerinden beslenen ve
üretim tesisi ile aynı yerde olan tüketim tesisleri için emreamade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında dağıtım lisansı sahibi kiĢilerce tahsil edilebilecek baĢvuru bedeli her yıl
31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketlerinin bu
Yönetmelik kapsamında fiilen üretim yapan kiĢiler için yürüttükleri iĢ ve iĢlemler karĢılığında tahsil edebileceği
yıllık iĢletim ücreti her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat
gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır.
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(4) 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.
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(5).

(6) Kurum; lisanssız üretim tesislerinin projelendirilmesi, sisteme bağlantısı, sistem kullanımı, lisanssız
elektrik üretimi yapmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile sisteminin ilgili mevzuatta öngörülen
güvenlik, teknik ve kalite esaslarına göre iĢletilmesine dair bu Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin alt
düzenleyici iĢlemler yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.11) yürürlükten
kaldırılmıĢtır. Yürürlükten kaldırılan hüküm “Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ile
bu Yönetmelik uyarınca iş ve işlem yapan kamu tüzel kişileri, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü amacıyla Kuruma başvurabilir.” Ģeklindedir.
15
10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.12) değiĢtirilmiĢtir.
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10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.12) yürürlükten
kaldırılmıĢtır. Yürürlükten kaldırılan hüküm “Bu Yönetmelik uyarınca üretim yapacak kişiler, üretim tesisinin
kurulması, işletilmesi ve sistem güvenliğine ilişkin bu Yönetmelikte belirlenmeyen hususlar bakımından, idari
para cezaları hariç, ilgili mevzuat kapsamında üretim lisansı almış kişiler gibi değerlendirilir.” ġeklindedir.

Atıflar
MADDE 32 – (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmeliğe yapılmıĢ atıflar bu Yönetmeliğe yapılmıĢ sayılır.
YapılmıĢ baĢvurular
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 3 Aralık 2010 tarihinden bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı
tarihe kadar, YEK Kanununa ve/veya 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmeliğe göre üretim tesisi kurmak amacıyla dağıtım
Ģirketlerine veya il özel idarelerine veya Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü merkez ya da taĢra teĢkilatlarına
yapılmıĢ baĢvurular, iĢlem yapılmaksızın sahiplerine iade edilir.
Yapılacak baĢvurular
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 30 uncu maddenin
altıncı fıkrasına göre çıkarılacak alt düzenleyici iĢlemin Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar bu
Yönetmeliğe göre üretim yapmak amacıyla yapılacak olan baĢvurular, ilgili alt düzenleyici iĢlemin Resmî
Gazete’de yayımlandığı tarihi içeren takvim ayı içinde yapılan baĢvurularla birlikte değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür.

17

EK-1
LĠSANSSIZ ÜRETĠM BAĞLANTI BAġVURU FORMU

BaĢvuru Sahibinin Bilgileri
Adı
Adresi
Telefonu
Faks Numarası
E-Posta Adresi
T.C.
Vergi/
T.C.
Kimlik Numarası
Banka Hesap Numarası
Üretim Tesisinin Bilgileri
Adresi
Coğrafi Koordinatları
Kurulu Gücü
Bağlantı Ġçin
Edilen Tarih

Talep

Sistem
Kullanımına BaĢlaması
Ġçin Öngörülen Tarih
Türü
/
Kaynak

Kullanılan

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, dağıtım
Ģirketinden 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 dağıtım Ģirketi
tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
Adı-Soyadı
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Ġmza

Tarih

10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle (m.13) değiĢtirilmiĢtir.

EK-2
BAġVURU DĠLEKÇESĠ
T.C.
… ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BAġKANLIĞINA
………………………………………………………………….. (adresinde) 4628 sayılı Kanun ve 5346
sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuatı kapsamında lisanssız elektrik üretimi yapmak amacıyla
hidroelektrik üretim tesisi kurmak için Su Kullanım Hakkı Ġzin Belgesi almak amacıyla baĢvuru yapmaktayım/z.
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/Tüzel kiĢinin kanuni ikametgah adresi:
Telefon:
Faks:
e-posta:

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: ….18/ ….19 /….20 / ….21 / 00000000…22)
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 dağıtım Ģirketi Kayıt Numarası :
Üretim tesisinin adı :
Üretim tesisinin yeri :
Üretim tesisinin tipi :
Üretim tesisinin kurulu gücü :
Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi :
DSĠ taĢra teĢkilatının m.9/1
Kapsamındaki yazısının tarih ve sayısı23 :
Ġlgili dağıtım Ģirketinin m.9/1
Kapsamındaki yazısının tarih ve sayısı24 :

…..
Vali
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Ġl plaka kodu
Yıl
20
DSĠ taĢra teĢkilatının kısa adı
21
Dağıtım Ģirketi kısa adı
22
Verilen belgenin sıra sayısı yazılacak
23
Asıl yazının, ilgili il özel idaresince onaylanmıĢ örneği iĢbu belge ekine konulacaktır.
24
Asıl yazının, ilgili il özel idaresince onaylanmıĢ örneği iĢbu belge ekine konulacaktır.
19

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: ...25 ) /...26/ 00000000...27)

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 (kWeh):
Üretim tesisinin dağıtım Ģirketi Kayıt Numarası:
Üretim tesisinin adı:
Üretim tesisinin yeri:
Üretim tesisinin tipi:
Üretim tesisinin kurulu gücü:
Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi:

…..
Genel Müdür28

25

Dağıtım ġirketinin kısa adı yazılacak.
Ġlgili yıl yazılacak.
27
Verilen belgenin sıra sayısı yazılacak
28
Ġlgili dağıtım Ģirketinin logosu ve amblemi olacak.
26

EK- 5
BĠR DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNDE AG SEVĠYESĠNDEN BĠR KĠġĠYE BĠR YIL ĠÇERĠSĠNDE
TAHSĠS EDĠLEBĠLECEK KAPASĠTE
Trafo Gücü (t.g.) (kVA)
Bağlanabilir Toplam
Bir kiĢiye bir yıl içerisinde
Kapasite (kWe)
tahsis edilebilecek kapasite (kWe)
t.g. < 100
7,5
100 ≤ t.g. ≤ 1000
t.g. x 0,3
t.g. x 0,1
t.g. >1000
100 kWe

