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SUNUŞ

Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurmak isteyen
yatırımcıların yatırım süreçlerinde izlemesi gereken prosedürleri 

içeren, kolaylaştırıcı bir başvuru kaynağı olması amaçlanarak 
hazırlanan bu kitapçığın, ülkemizdeki GES yatırımlarına ivme 

kazandırması en büyük temennimizdir.
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KISALTMALAR VE TANIMLAR

AG : Etkin şiddeti 1000 Volt ve altında olan gerilim (Alçak gerilim)

Bağlantı noktası : Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları saha veya irtibat noktası

Bağlantı : 
Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden dağıtım veya iletim 
sistemiyle irtibatlandırılması

Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ÇED : Çevresel Etki Değerlendirme

Fatura dönemi : Bir takvim ayının ilk günü saat 00.00’da başlayıp, aynı ayın son günü saat 24.00’da biten süre

PV panel : Fotovoltaik Panel:

GES : Güneş Enerjisi Santrali

İlgili mevzuat : Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararları

İlgili Şebeke 
İşletmecisi : 

İlgisine göre TEİAŞ, dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (Bu kılavuzda aksi be-
lirtilmedikçe İlgili şebeke işletmecisi yerine genelde İlgili Dağıtım Şirketi, özelde de MEDAŞ ifadesi 
kullanılacaktır)

İlgili teknik mevzuat : Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeler

Kanun : 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Marjinal tarım arazisi : 
Özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle 
üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı araziler

Muafiyetli üretim 
miktarı:

Her bir dağıtım bölgesinde, Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesislerinde İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak 
üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarı

OSB: Organize Sanayi Bölgesi

Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesi

Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Teknik değerlendirme 
raporu:

Üretim sahalarının etkin kullanılmasına ilişkin YEGM tarafından yapılan değerlendirme raporu

Tüketim tesisi:

Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantı anlaşması kapsamında dağıtım veya iletim 
sistemine bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya da 25.09.2002 tarihinden önce imzal-
anmış yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım veya iletim sistemine bağlı, elektrik enerjisi 
tüketen birim, tesis ya da teçhizat

YEGM:

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Meka-
nizması): Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve Desteklenmesine İlişkin Yönet-
melik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı 
sahibi tüzel kişilerin bizzat ve Elektrik Piyasasına Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları 
görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemel-
ere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizması

YG: Etkin şiddeti 1000 Volt’un üzerinde olan gerilim (Yüksek Gerilim)

Yönetmelik: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



7

1.1 Rehber Hakkında

Bu Rehber, Kalkınma Bakanlığı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğinde 
tamamlanan “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları” başlıklı proje kapsamında 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Fotovoltaik Güneş enerjisi sistemleri 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa istinaden lisanslı veya lisanssız 
olarak kurulabilmektedir. Kanunun 14. Maddesine göre Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf 
faaliyetler arasında “Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi 
“ kurulması bulunmaktadır. 1 MW üzeri kurulu güç için lisanslı üretim mekanizmaları devreye girmektedir. 
Üretim tesisi şartı aranmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretimi için izlenilmesi 
gereken yol adım adım açıklanmaya çalışılmıştır.

BÖLÜM 1
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİNE GİRİŞ

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ



8

1.2 MEVZUAT İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN

Mevzuatla ilgili bilgi edinilebilecek bazı 
internet  siteleri:
www.epdk.org.tr
www.meramedas.com.tr
www.tedas.gov.tr

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik ve 
Yönetmelik kapsamını detaylandıran 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ, 2 Ekim 2013 
tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Böylece, lisanssız elektrik piyasasında 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen 
gerçek veya tüzel kişiler için detaylı bir 
mevzuat oluşmuş bulunmaktadır.

Güneşten elektrik üretimi ile ilgili güncel 
durumun ve gündemin takip edilebileceği 
ve bu alanda hizmet veren şirketlere 
ulaşılabilecek sivil toplum örgütleri ve 
oluşumları : 

http://www.epdk.org.tr/TR/DokumanDetay/Elektrik/Mevzuat/
Yonetmelikler/LisanssizUretim
Lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuat ve teknik belgeler

http://www.meramedas.com.tr/?wapp=leuretimi_tr
Lisanssız güneş enerjisi projeleri başvurularıyla ilgili daha detaylı ve 
güncel bilgiler

http://www.tedas. gov.tr/#!tedas_proje_onayi_kabul_
islemileri
Lisanssız Elektirik Üretimine ilişkin TEDAŞ proje onay Süreci, teknik 
dökümanlar raporlar vb bilgiler

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Dernegi(GENSED)

Uluslararası  Güneş Enerjisi Topluluğu -Türkiye Bölümü 
(GÜNDER)

• 6446 Sayılı Elektirik Piyasası Kanunu

• 5346 Sayılı Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektirik   
   Enerjisi üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

• 6094 Sayılı Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektirik  
   Enerjisi üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 
   Değişiklik  yapılmasına Dair Kanun

• 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu

• 6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda 
   Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
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Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğin Özet Şeması

Genel Hükümler
• Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
• Lisans Alma ile Şirket Kurma Muafiyeti

Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin 
Hükümler
• Bağlantı Esasları
TEİAŞ görüşü

• Bağlantı Başvurusu
Başvuruda sunulacak belgeler

• Bağlantı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve 
Sonuçlandırılması
Başvuruların değerlendirme kriterleri

• Bağlantı  ve Sistem Kullanımı için Başvuru
Bağlantı anlaşması için sunulması gereken belgeler

• Bağlantı ve Sistem Kullanımı 

Üretim Kaynak Belgesine ve Teknik 
Hususlara İlişkin Hükümler
• Üretim kaynak belgesi verilmesi
• Bağlantı noktası seçimi
• İşletme koşullarının dışına çıkılması
• Teknik sorumluluk
• Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
• Sayaçlar

Ticari Hükümler
İhtiyaç Fazlası Enerjinin;
• Tespiti
• Satın Alınması
• Değerlendirilmesi
• Bedelinin Tespiti
• Ödenmesi

Çeşitli ve Son Hükümler
• Tüketim tesisi ve tüketim birleştirme
• Üretim tesislerinin işletmeye girmesi
• Üretim tesisi devri
• Lisansa konu bir üretim tesisinin lisanssız üretim 
faaliyeti kapsamına alınması
• Geçici maddeler

Yönetmeliğin Özet Şeması

Şekil 1 Yönetmeliğin Özet Şeması

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ
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Lisanssız güneş enerjisi projesi geliştirilirken üç ana basamak takip edilmektedir. Bu basamaklar; 
-Başvurunun yapılması, 
-Başvuruların derlenmesi ve değerlendirilmesi, 
-Bağlantı ve sistem anlaşmasının imzalanmasıdır. 

Şekil 2 Başvuru Basamakları

Başvuru için gerekli
evrakların  hazırlanması

+
Başvuru

Başvuraların Derlenmesi
ve Değerlendirilmesi

+
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı

Mektubunun Verilmesi

Projenin Onaylanması
+

Bağlantı ve Sistem
Kullanım Anlaşmasının

İmzalanması

Üretim Tesisinin Geçici
Kabulünün Yapılması

Üretim Tesinin İşletme
Alınması

BÖLÜM 2
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BAŞVURU SÜRECİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
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Başvuru süreci, güneş enerjisi projesi gerçekleştirme sürecindeki ilk adımdır.
Üretim tesisinin lisanssız üretim başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

2.1 BAŞVURU SÜRECİ

Lisanssız Üretim Başvurusu Gerekli Şartlar

Kurulu gücü 1 MW veya Kanunun 
14.Maddesi çerçevesinde Bakanlar 

kurulu kararı ile belirlenmiş
kurulu güç üst sınırına kadar olan 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesisleri

Ürettiği enerjinin tamamını iletim 
veya dağıtım sistemine vermeden 
kullanan, üretimi ve tüketimi aynı 

ölçüm noktasında olan, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim 

tesisleri

Şekil 3 Lisanssız Üretim Başvurusu Şartları

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ
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BAŞVURU

Şekil 4 Başvuru sürecinde takip edilmesi gereken basamakları gösteren ve başvuru sürecinde 
çatı tipi ve arazi tipi uygulamalar için farklılaşan kısımları gösteren karar ağacıdır

Başvuru sırasında yapı ruhsatı 
da sunmak gerekir.

Arazinin sınıfını tespit etmek  
amacıyla ilgili eklerle birlikte 
Gıda Tarım  ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğüne dilekçe verilir.

Başvuru için toplanması gereken belge : 
• Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünden arazinin “kuru marjinal 
tarım arazisi” olduğunu gösterir belgenin 
aslı veya noter onaylı sureti

• Bir parselde aynı tüzel kişiliğe ait toplam 
kurulu gücü 1 MW’ın üzerindeki başvurular 
için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 
veya Bakanlıktan ilgili onay belgesi alınır.

Başvuru Süreci Karar Ağacı

Çatı Tipi Arazi Tipi

• Tapu kaydı ve kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge

• Başvuru ücretini ilgili Dağıtım Şirketi’nin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont

• Yönetmelik EK-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu

• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması

• Elektrik aboneliği

• Onaylı Aplikasyon Krokisi ve Teknik Değerlendirme Formu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
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BAŞVURU

Lisanssız güneş enerji santrali yatırımı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler arazi ya da 
çatı tipi uygulamalar için üretim tesisi başvurusunda bulunabilir. Yönetmelik Madde 5’in 1. fıkrası 
uyarınca ön lisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek 
yenilenebilir enerji üretim tesisleri aşağıdaki gibidir:

• Kurulu gücü 1 MW veya Kanunun 14. Maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

• Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve 
tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

İlgili dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için, toplam kurulu 
gücü 1 MW’ı veya Kanunun 14. Maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç 
üst sınırını geçmemek koşuluyla, birden fazla üretim tesisi kurulabilir. Bağlantı kapasite durumları, 
ilgili dağıtım şirketleri tarafından ilan edilmektedir. Üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin 
üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur. Buna göre, 
başvuru sahiplerinin üretim ve tüketim tesislerinin MEDAŞ dağıtım alanında olması gerekmektedir. 
MEDAŞ’ın kapsamında bulunan iller; Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman. Üretim 
ve tüketim noktaları MEDAŞ kapsamındaki ayrı illerde de yer alabilir. Başvuru için gerekli belgeler 
ile birlikte, bölgede faaliyet gösteren ilgili dağıtım şirketine veya üretim tesisinin kurulacağı sahanın 
Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı sahibi OSB sınırları içerisinde bulunması halinde ilgili 
OSB’ye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Mevcut bir tüketim noktasının olmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 
03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı 
yerine geçen belgenin ya da inşaat ruhsatının alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin 
sunulması zorunludur. Tüketim tesisinin en geç geçici kabul tarihinden önce aktif hale gelmiş 
olması gerekmektedir.

 Ayrıca:
• Abonelik geçici veya gezici abone grubunda yer almamalıdır.
• Bir tüketim tesisi için yapılan GES başvurularında, abonelik başına, kurulu güç kapasitesi azami 

olarak 1 MW olmalıdır. Tek bir abonelik için bu kapasite değeri üzerinde üretim tesisi başvurusu 
yapılamaz.

Arazi tipi lisanssız elektrik üretimi için seçilecek alan hakkında öncelikle arazi sınıf tespiti 
yapılması gereklidir. Arazi sınıfı tespitinin ardından yatırımcılar diğer işlemlere başlayabilir. Çatı tipi 
uygulamaya dayalı başvurular için bu adım uygulanmaz.

Arazi tipi elektrik üretimi başvurularında öncelikle GES kurulacak alanın uygunluğunun tespiti 
için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yapılır. Bu başvurunun amacı; başvurulacak 
arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi, sulu tarım arazisi olmadığına ve 
çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin bir uygunluk 
belgesi alınmasıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine yapılacak başvurularda, İl Özel 
İdaresi ve Devlet Su İşleri’nin de görüşleri alınmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler;

• Güncel tapu kaydı (Tapu sistem çıktısı veya Tapu Müdürlüğünden onaylı Tapu fotokopisi)
1/25000 ölçekli Koordinatlı Topografik Harita
• Dilekçe veya Resmi yazı
Dilekçe örneği Rehberin EK-1’inde verilmiştir.
Talep edilen alanda gerçekleştirilecek etüt çalışması sonrasında arazi sınıfı tespit edilir. 

Başvurudan olumlu sonuç alınabilmesi için arazi tipinin yukarıda belirtilen arazi sınıfları içerisinde 
yer almaması; yani bir diğer deyişle “kuru marjinal tarım arazisi” sınıfında olması gerekmektedir. Bu 
bağlamda arazi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

2.2 Şirket Kurma Muafiyeti

2.3 Elektrik Aboneliği

2.4 Alan Seçimi

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ
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Güneş enerji santrali projesi geliştirmek isteyenlerin, proje alanında arazi devir işlemlerinin uygulamasını gerektiren 
durumlarda, Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik uyarınca devir işlemlerini uygulaması gerekir. 
Proje geliştirme aşamasında, devri söz konusu arazinin dâhil olduğu ilçede bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
İlçe Müdürlüğünün bu konu hakkındaki görüşü alınabilir.

2.4.1 Arazi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Arazi eğimi; yağış 640 mm’nin altında  
olduğu yerlerde %8’ den,640 mm veya 
üzerinde olduğu yerlerde ise %12’ den 

fazla olmalıdır.

Sel,çığ,taşkın gibi dogal afetlerden 
etkilenmeyecek  bir bölgede bulunmalıdır.

Toprak derinliği 50  cm’ den az olmalıdır.
Uygun bir dağıtım hattına veya merkezine 

yakın olmalıdır

Arazi doğusunda, güneyinde ve batısında 
güneşi engelliyecek tarzda yükseltilerin, 

yapıların, ağaçların 
olmamasına dikkat edilmelidir.

Mevzi imarın yapılabilmesi için kadastro  
yolu olmalıdır

Güneye egimli veya düz ve engebesiz 
olmalıdır.

Araziye ulaşım kolay olmalıdır

Zeminin kaya veya balçık yoğunluklu 
olmamalıdır.

Arazi yakınlarında özellikle tozlanmaya 
sebep olacak yapılar olmamalıdır.

Bölgenin güneş enerji potansiyeli  uygun 
olmalıdır.

Panel temizliği için ihtiyaç duyulacak 
kadar suyun rahatlıkla temin edilebilecek 

yerde olması tercih edilmelidir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
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2.4.2 Çatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2.5 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu

2.7 Başvuru ücreti

2.6 Tapu veya Kira Sözleşmesi

• Çatının uygun eğimli olması
• Çatının sağlam (statik ve dinamik yüke mukavemetli) olması
• Çatının etrafında gölgeye neden olacak, güneşi engelleyecek unsurlar bulunmaması
• Çatının güney cepheli olması
• Çatının etrafında toz emisyonuna neden olan tesislerin olmaması gerekir.

Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında “Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu” 
nun [EK-2] sunulması gerekmektedir. Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan formda ilgili yerler doldurulur 
ve imzalanır. Bu form içerisinde başvuru sahibine ve üretim yapılması planlanan tesise ait bilgiler 
yer almaktadır. 

Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında başvuru ücretinin ilgili dağıtım şirketinin 
hesabına yatırılması gerekmektedir. Başvuru esnasında da bu ücretin yatırıldığına dair makbuz 
ya da dekontun sunulması gerekmektedir. 2017 yılı başvuru ücretleri 250 kW’a kadar olan üretim 
tesisleri için (250 kW dâhil) 0 TL; 250kW üzeri tesisler için 536,41 TL+KDV= 632,96 TL’dir.

Şekil 5 2017 Yılı Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Ücretleri

Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında tapu belgesinin aslı veya noter onaylı 
suretinin sunulması gerekmektedir. Eğer kiralama yapılmışsa kira sözleşmesinin, eğer arazinin 
kullanım hakkı alındıysa kullanım hakkını gösterir belgenin de buna ek olarak sunulması gerekir. 
Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin bulunması halinde, tapu belgesi aslının 
fotokopisiyle birlikte başvuruda sunulur. Yetkili kişi, aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak 
fotokopi nüshayı kabul edebilir. Bu durumda fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Şirketçe 
Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir. 

Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira sözleşmesinin bulunması halinde bu sözleşme dağıtım 
şirketi yetkilisine sunulur. Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi 
ekinde tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla 
kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

Son olarak, üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi ya da orman sayılan alanlar üzerine 
kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair 
belgenin sunulması gerekmektedir. Ancak, uygulamaya bakıldığında bu tip alanlarda lisanssız 
üretim santralleri uygulamaları için genellikle kullanım izni verilmemektedir. 

2017 Yılı Lisanssız
Elektrik Üretimi

Başvuru Ücretleri

Kurulu güç ≤ 250 kW

Kurulu güç > 250 kW

0 TL

536,41 TL + KDV=632,96 TL

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ
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2.8 Tek Hat Şeması

2.9 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren 
tek hat şemasını sunmak gerekmektedir. Üretim tesisinden elektrik hattına bağlantı noktasını 
gösteren elektrik şeması, elektrik mühendisi tarafından hazırlanır ve imzalanır.

Bir parselde aynı tüzel kişiliğe ait kurulu gücü toplamı 1 MW ve üzerinde olan arazi tipi lisanssız 
elektrik üretimi başvurularında kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi kararına ilişkin 
başvuru yapılması gerekir. Çatı tipi uygulamaya dayalı başvurular için bu adım uygulanmaz.

“ÇED Gerekli Değildir” kararlarına yönelik başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, “ÇED 
Olumlu veya Olumsuz” kararlarına yönelik başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılır. 
Şekil 6’dan de görülebileceği üzere üretim tesisinin kapasitesine bağlı olarak, temin edilecek belge 
değişiklik göstermektedir.

Şekil 6 ÇED Kararı

≤ 1 MW

> 1 MW
≤ 10 MW

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR.

ÇED KARARI> 10 MW

ÇED MUAFIYETI
(BELGE TALEBI YOK)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
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Ref 1: Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186

2.10 ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge

2.11 Koordinatlı Aplikasyon Krokisi-Teknik Değerlendirme Formu

• Kurulu gücü 1 MWe altı olan başvurular: Aynı parselde aynı tüzel kişiliğe ait toplam kurulu gücü 1 MWe 
’den daha az olan GES başvuruları, 25.11.2014 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 
yer almamaktadır [Ref 1]. Bu başvurular için Dağıtım Şirketi tarafından herhangi bir belge talep edilmemektedir 
[Ref 1].

  
• Kurulu gücü 1-10 MWe arasında olan başvurular: 25.11.2014 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği uyarınca, kurulu gücü 1-10 MWe arasında olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri 
hariç) seçme eleme kıstaslarına tabi projelerdir [Ref 1]. ÇED Yönetmeliği Ek-2 kapsamında bulunan bu projeler 
için başvuru yapanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkili kurum/kuruluşlara ÇED Yönetmeliği Ek-4’te yer 
alan kıstaslara göre belgelerini hazırlayıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunar. Bu kapsamda: Proje Tanıtım 
Dosyası hazırlatılır, Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu belirten taahhüt 
yazısı ve imza sirküleri ile birlikte başvuru bedelinin ödendiğine dair belge de sunulur. İl Müdürlüğü, Proje 
Tanıtım Dosyasını 5 (beş) iş günü içerisinde inceler, eksiklik olması halinde bu eksikliklerin giderilmesini talep 
eder. İl Müdürlüğü, on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında “ÇED 
Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını beş (5) iş günü içinde verir. Bu kararı Valiliğe, proje sahibine ve 
Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka 
duyurur 

 
• Kurulu gücü 10 MWe üzeri başvurular: 25.11.2014 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

uyarınca, kurulu gücü 10 MWe ve üzeri güneş enerjisi santrallerinin ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. ÇED 
Raporu başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılır ve değerlendirme soncunda projeler için Bakanlık’ça 
“ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilir.

Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında, kurulacak tesise ait koordinatlı aplikasyon krokisinin ve 
teknik değerlendirme formunun sunulması gerekmektedir. Aplikasyon krokisi, üretim tesisi kurulması planlanan 
alanın köşe koordinatlarını da içerecek şekilde hazırlanır. Teknik Değerlendirme Formu, Enerji Bakanlığı’na 
bağlı olan YEGM tarafından talep edilir. Teknik Değerlendirme Formu örneği kılavuzun EK-3’ünde verilmiştir. 
Bu form doldurularak ıslak imzalı biçimde, aplikasyon krokisi ile birlikte YEGM’ye iletilmek üzere İlgili Dağıtım 
Şirketine iletilir. Aplikasyon krokisi ile teknik değerlendirme formunun orijinal kopyasının yanında dijital kopyası 
da CD ortamında oluşturularak dağıtım şirketine teslim edilir. Dağıtım şirketi bu belgeleri, köşe koordinatlarının 
çakışıp çakışmadığının kontrolü için YEGM değerlendirmesine gönderir.

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ
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BÖLÜM 3
BAŞVURULARIN DERLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların derlenmesi ve değerlendirilmesi, güneş enerjisi projesi geliştirme sürecinde yer alan ikinci adımdır. 
Kılavuzun bu bölümünde, hem arazi tipi hem de çatı tipi proje geliştirmeyi planlayanların, başvuru için gerekli olan 
dokümanları hazırlamalarından itibaren takip etmeleri gereken adımlar anlatılmaktadır. Bu süreç; İlgili Dağıtım 
Şirketine yapılacak olan başvuru sürecini ve bu başvurunun değerlendirilmesi ve İlgili Dağıtım Şirketi tarafından 
“Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’nun düzenlenerek başvuru sahibine tebliğ edilmesine kadar olan süreci 
içermektedir. Şekil 7, başvuruların yapılması, derlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde takip edilmesi gereken 
basamakları göstermektedir. Bu bölümde izlenecek olan basamaklar bir önceki bölümden (Bölüm 2.1) farklı olarak 
çatı tipi ve arazi tipi olarak farklılık göstermemektedir.

Bölüm 2.1’de anlatılan belgelerle ilgili Dağıtım Şirketi’ne başvuruda bulunur.

Başvurular, takip eden ayın ilk 20 günü içerisinde toplu halde değerlendirilir.

Başvuru sırasında teslim edilmesi  gereken  belgelerde eksik var mı? 

Trafo merkezine  o tarihe kadar yapılan toplan başvuru 2MW’ın üzerinde mi ?

Başvuru sahibine eksikliklerin 10 iş günü içer-
isinde  tamamlanması için bildirimde bulunulur.

Değerlendirmesi , eksiklerin 
tamamlandığı tarih itibariyle yapılmış 

olan başvurularla birlikte yapılır

Dağıtım şirketi tarafından TEİAŞ görüşü sorularak
mevcut trafo merkezi için kapasite artışı talep edilir .

Mevcut başvular TEİAŞ’ın belirlediği kapasiteyi 
aşmakta mıdır? 

Dağıtım şirketi teknik değerlendirmeyi gerçekleştirir.

Değerlendirme  sonucu olumlu olan başvuru sahiplerine ilgili dağıtım 
şirketi tarafından “Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu” verilir.

Dağıtım şirketi tarafından yönetmelik madde8-(4)’ te
yer alan maddelere göre trafo  merkezine hangi 

başvuruların bağlanabileceği tespit edilir.

Eksik belgeler 10 iş günü içrisinde 
tamamlandımı ?

Mevcut başvurular 2 MW’ ın
üzerinde midir ?

EVET

EVET

EVET

EVET HAYIR

HAYIR

HAYIR HAYIR

HAYIR

Başvuru değerlendirmelerinde 
evrak eksikliği veya başka bir 
sebeple daha ileri tarihlere 
kalınması, şebeke kapasitesinin 
dolması sebebiyle başvurunun 
reddedilmesi ile sonuçlanabilir. 
Başvuru sahipleri, başvurularını 
yaparken bu durumu göz 
önünde bulundurarak eksik 
evraksız başvuru yapmaya 
çalışmalıdırlar.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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3.1 Başvuruların Derlenmesi

3.2 Başvuruların Değerlendirilmesi

Bölüm 2.1’de detaylı bir şekilde anlatılmış ve sıralanmış belgelerle birlikte İlgili Dağıtım Şirketine 
başvuruda bulunulur. İlgili Dağıtım Şirketi her takvim ayı içerisinde kendisine yapılan başvuruları 
derleyerek, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 (yirmi) günü içinde toplu olarak değerlendirmeye 
alır. Başvurular, kurulacak bir komisyon tarafından incelemeye alınır. Bu komisyon en az üç kişiden 
oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti halinde, 
başvuru sahiplerine, değerlendirme sonuçlarını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bu eksiklikler 
ile ilgili bildirimde bulunulur ve eksikliklerin 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanması istenir. 
Eksik belgelerin bu süre içerisinde tamamlan(a)maması halinde başvuru reddedilerek sunulan 
belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ilgili yerlere konu hakkında bilgi verilir. Başvurusu kabul 
edilen ve edilmeyen başvurulara ilişkin inceleme sonuç listesi, imzaya yetkili makam tarafından, 
değerlendirmeyi takip eden ayın beşinci günü İlgili Dağıtım Şirketinin internet sayfasında ilan edilir. 
Başvurunun reddedilmesi halinde ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Eksik belgelerin ilgili süre 
içerisinde tamamlanması halinde, yapılan başvurular başvuru tarihi itibari ile yapılan başvurularla 
birlikte değerlendirilir.

Başvuruların derlenmesinin ardından, ilgili dağıtım şirketi, değerlendirmeye kabul edilen 
başvuruları bir araya getirip teknik değerlendirmeye alır. Her bir başvuru bağlantı ve sistem 
kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Bağlantı başvuru sonuçları ilgili 
dağıtım şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Gerçekleştirilen teknik değerlendirme sonuçlarına 
göre şebekeye bağlanması muhtemel başvurular öncelik değerlendirmesine alınır. Öncelik 
değerlendirmesinde takip edilecek basamaklar aşağıda yer almaktadır. 

Öncelik Değerlendirmesi: İlgili dağıtım şirketi tarafından şebekeye bağlantısı yapılacak olan 
üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede sırasıyla aşağıdaki kriterlere bakılır. 

1. Başvuruya konu tesisin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması 
2. Başvuruya konu tesisin kojenerasyon tesisi olması
3. Başvuru sahibinin son 1 yıl içerisindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek olması*
4. Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması
5. Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamında bir başvuru olması 
6. Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun olmaması

Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kıstasları sağlaması durumunda 
İlgili Dağıtım Şirketine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esastır. Bu durumda, başvurusunu daha 
önceki tarihte yapmış olan başvuru sahipleri sıralamada öne geçer.

*Henüz bir yıllık tüketimi olmayan başvurularda başvuru sahiplerinin yıllık tüketimleri, mevcut aylık 
tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda hesaplanır. Sadece bir aylık tüketimin olması halinde 
ise bu tüketim dikkate alınarak yine yıllık bazda hesaplama yapılır. İnşa aşamasında olan tesisler için 
yapılan başvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki benzer abonelerin tüketimlerine göre 
hesap yapılır.
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3.2 Başvuruların Değerlendirilmesi

3.3 Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu

Örnek:
Lisanssız elektrik üretimi başvurusunda bulunan iki başvurudan birinde kojenerasyon tesisi, 

diğerinde ise güneş enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır. Bu başvuru sahiplerinin abonelikleri 
kıyaslandığında, kojenerasyon tesisi kurulması planlanan aboneliğe ait tüketim miktarının daha 
fazla olduğu görülmektedir. Buna göre değerlendirmede öncelik hangi başvuru sahibine verilir? 

Yanıt:
Bölüm 3.2’de detayları anlatılmış olan öncelik değerlendirilmesine bakıldığında, “Başvuruya 

konu tesisin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması” hususu ilk sırada yer almaktadır. 
Buna göre, kojenerasyon kurmayı planlayan başvuru sahibi, başvuruya ait abonelikte daha 
fazla tüketim miktarına sahip olmasına rağmen; güneş enerjisi santrali kurmayı planlayan tesis 
öncelik değerlendirmesinde öncelik sahibidir. Çünkü güneş enerjisi santrali, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı bir tesis olma özelliğine sahiptir.

Değerlendirme sonucunda ilgili dağıtım şirketi, başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme 
neticesini her ayın 20 (yirmi)’sinde kendi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle ilan eder. Bağlantı 
noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantı önerileri de aynı süreyle (bir ay) 
internet sitesinde ilan edilir. 

Bağlantı noktaları uygun bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları 10 (on) gün içerisinde YEGM’ye 
iletilir. Ön değerlendirmenin tamamlanması için başvurular YEGM teknik değerlendirmesinden 
geçer. YEGM, verilen köşe koordinatlarının başka proje ile çakışıp çakışmadığını kontrol eder. 
Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, ilgili dağıtım şirketinin internet sitesinden duyurulur. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bağlantı başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine, 
kabul ilanının tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, 
ilgili dağıtım şirketi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekâleten verilir. 

Belirtilen süre içerisinde bu kapsamda başvuruda bulunulmaması durumunda başvuru 
sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı 
Mektubu örneği, ilgili dağıtım şirketi tarafından standart belge olarak hazırlanır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının imzalanması, güneş enerjisi projesi geliştirme sürecinde 
yer alan üçüncü adımdır. Kılavuzun bu bölümünde, hem arazi tipi hem de çatı tipi proje geliştirmeyi 
planlayan proje sahiplerinin “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’nu” almalarından Bağlantı ve 
Sistem Kullanım Anlaşmasını imzalamalarına kadar geçen süreç detaylı bir şekilde incelenmektedir. 
Şekil 8, bağlantı ve sistem anlaşmasının imzalanması sürecinde takip edilmesi gereken basamakları 
göstermektedir. Bu bölümde izlenecek olan basamaklar da Bölüm 3.2’de olduğu gibi, çatı tipi ve arazi 
tipinde farklılık göstermemektedir.

Şekil 8 Bağlantı ve Sistem Anlaşmasının Imzalanması Süreci

Bağlantı ve Sistem Anlaşmasının İmzalaması Sürecine Ait Karar ağacı

BÖLÜM 4
BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

İlgili Dağıtım Şirketi tarafından “ Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektup” verilir.

Proje onayı işleminin çağrı mektubunun verilme tarihinden itibaren 180 gün
içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Söz konusu 180 günün ilk 90 günü içerisinde irtibat hattı projesi sunuldu mu?  

HAYIR

Bağlantı
başvurusu
geçersiz

sayılır
HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

Projenin kurulu gücü 50 KW’ dan büyük mü?

Proje onay işlemi geriye kalan 90 gün içerisinde tamamlandı mı?

Proje onay başvurusu TEDAŞ Bölge
koordinatörlüklerine yapılır.

Proje onay başvurusu TEDAŞ Genel
müdürlüklerine yapılır.

Proje onay  bedeli yapılır.Söz konusu belgenin kendi kusuru olmaksızın 
edilemedigi taktirde 3 ay ilave süre verilir.

Not : Geçici kabul işlemlerin, baglantı anlaşmasının İmzalanmasından sonra 2 yıl 
içerisinde tamamlanması zorunludur. Arazi projeleri içi bu süre bitimine kadar imar 
izninin de alınması gerekmektedir.

Proje onaylanır.

30 gün içerisinde Bağlantı ve Sistem
Kullanım Anlaşması imzalanır.
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4.1 Proje Onayı

4.2 Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, mektubun tebliğ 
tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün süre verilir. Bu sürenin ilk 90 (doksan) günü içerisinde 
üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesi Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel 
kişilerin (TEDAŞ) onayına sunulur. Doksan gün içerisinde proje onayı için başvuruda bulunmayan 
gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler 
kendilerine iade edilir. Doksan gün içinde başvurmuş olan ancak eksik belgelerin zamanında 
tamamlanamamasının, başvuru sahiplerinin kendi kusuru olmadığının ilgili dağıtım şirketi tarafından 
yazılı olarak belirtilmesi durumunda, ilgili gerçek veya tüzel kişilere 3 (üç) ay ilave süre verilir. Bu 
süre içerisinde de belgelerin tamamlanamaması durumunda bağlantı anlaşması imzalama hakkı 
kaybedilmiş olur. Güneş enerjisine dayalı projeler için izlenen proje onay süreci akış diyagramı 
kılavuzun EK-4’te verilmiştir.

Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması 
gereken proje onayının zamanında ve eksiksiz olarak ilgili dağıtım şirketine sunulması halinde 30 
(otuz) gün içerisinde ilgili Dağıtım Şirketi (Meram MEDAŞ) ile bağlantı anlaşması imzalanır. Üretim 
tesisleri, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim 
tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren sisteme enerji verebilir.

Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek veya tüzel kişiler için sistem kullanım bedeli ödenmesine 
yönelik uygulama aşağıdaki gibidir:

• Üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde ise sisteme verilen veya sistemden çekilen net enerji miktarına göre 
sistem kullanım bedeli ödenir.

• Üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde değil ise sisteme verilen ve sistemden çekilen enerji miktarları için 
ayrı ayrı sistem kullanım bedeli ödenir.

Bu uygulamaya istinaden, tüketimin yapıldığı yerin çatısına veya varsa aynı yerdeki boş araziye üretim tesisi 
kuran kişiler, daha az sistem kullanım bedeli ödeyeceklerinden, farklı bir yerdeki üretim tesisine göre daha 
avantajlı olacaklardır.

Bağlantı noktası seçimi:
Başvuruda beyan edilen üretim tesisleri kurulu güçlerine göre Şebekeye bağlanır (Yönetmelik Madde 13).
• Kurulu güç 11 kWe ve altında ise şebekeye AG seviyesinden bağlanılır.
• Kurulu güç 11 kWe’nin üzerinde ise yapılan teknik değerlendirmeye göre şebekeye AG veya YG seviyesinden 
bağlanılır.

Ref 2: Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayı : 29662
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Üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişi; Şebekeye bağlanacak üretim tesisi, ilgili kıstaslara ve 
bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu ilgili dağıtım şirketine bildirir. Bunun ardından, 
ilgili dağıtım şirketi de üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğunu tutanak ile imza altına alır. 

Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişi; ilgili dağıtım şirketi ile birlikte imzalanan geçici kabule hazır 
tutanağı uyum raporunu kabul işlemi için Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel 
kişilere sunar ve kabul başvurusu yapar. Uyum raporunda; imalat testi, tip testleri veya sertifikaları ile 
ilgili teknik veri ve parametreler yer alır. Kabul işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır ve kabul 
işleminden sonra ilgili dağıtım şirketi ile 1 (bir) ay içerisinde sistem kullanım anlaşması imzalanır.

BÖLÜM 5
ÜRETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Sayaçlar:
• Bağlantı anlaşmasında belirlenen yere İlgili Mevzuata göre dengeleme mekanizmasının 

gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır.
• Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması 

zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası Şebekeye bağlantı noktasında tesis edilecek sayaçtır.
• Kurulu gücü 50 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri için tesis edilen sayaçların, otomatik sayaç 

okuma sistemine uyumlu olması zorunludur.
• Bir tüketim tesisi için kurulacak farklı teşvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde 
sayaç tesis edilir.

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMCI REHBERİ
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BÖLÜM 6
ÜRETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜNÜN YAPILMASI VE İŞLETMEYE ALINMASI

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu aldıktan sonra gerekli belgeleri ve işlemlerini tamamlayan, Sistem 
Bağlantı Anlaşmasını imzalayan başvuru sahipleri yatırımı tamamladıktan sonra geçici kabul işlemlerine başlar. 
Geçici kabul işlemlerinin yapılması için belirli bir süre mevcuttur. Bu süreler içerisinde geçici kabul işlemlerini 
tamamlayamayan tesislerin anlaşmaları geçersiz hale gelir.

Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin,
• Dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlanacak ise 2 (iki) yıl
• Dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlanacak ise 1 (bir) yıl
• İletim şebekesine bağlanacak ise Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip 

üretim tesisleri için öngörülen süre içerisinde geçici kabul işlemleri tamamlanmalıdır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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7.1 İhtiyaç Fazlası Enerjinin Tespiti ve Değerlendirilmesi

Geçici kabul işlemlerinin tamamlanıp tesisin işletmeye alınması ile birlikte işletmeler üretime 
başlayabilir. Kılavuzun bu bölümünde, üretilen enerjideki ihtiyaç fazlası enerji miktarının tespit edilmesi 
ve değerlendirilmesi süreci anlatılmaktadır. Lisanssız elektrik üretimine yönelik mevzuat uyarınca, üretim 
tesisi kuran kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi üretmeleri esastır. Bunun yanında, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim yapan tesisler için söz konusu olan bir uygulama mevcuttur. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ancak üretim yapan 
kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin birim kWh miktarı için aşağıdaki tabloda verilen 
ve YEK Kanununa ekli bulunan I Sayılı Cetvel’de kaynak bazında belirtilen teşvik bedeli karşılığı destek 
ödemesi yapılır. Üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi, ilgili mevzuat uyarınca 
tesis edilen çift yönlü saatlik sayaçlar aracılığı ile belirlenir.

1 Sayılı Cetvel
(29.12.2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi
Uygulanacak Fiyatlar

(ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik Üretim Tesisi 7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dail) 13,3

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3

Tablo 1 : 29.12.2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanununa göre Yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan teşvikler

Tablo 1 YEK Kanununa Ekli I Sayılı Cetvel

BÖLÜM 7
ÜRETİLEN İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ
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7.2 İhtiyaç Fazlası Enerji Miktarının Tespit Edilmesi

7.3 İhtiyaç Fazlası Enerjinin Satın Alınması

• Üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olması durumunda, üretim tesisinin Şebeke ile bağlantı 
noktasında bulunan çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verilerine bakılır. Günlük veriş ve 
çekiş miktarları karşılaştırılır ve günlük miktarların mahsuplaştırılması yapılır. Veriş miktarının fazla 
olması durumunda söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak 
belirlenir. 

• Üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde 
tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olmak koşuluyla aynı kişinin uhdesindeki başka bir 
tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.

• Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan tüketiciler için günlük üretim ve 
tüketim değerlerinin hesaplanmasında günlük toplam yerine üç zaman esası üzerinden yapılır.

• OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji ancak OSB 
dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesislerinde tüketilebilir. Serbest bölgelerde kurulacak üretim 
tesislerinden sisteme verilen enerji ise, ancak serbest bölge sınırları içerisinde yer alan tüketim 
tesislerinde tüketilebilir. Bu kapsamda sisteme verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez.

Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için ilgili teknik mevzuat çerçevesinde alınması 
gereken proje onayının zamanında ve eksiksiz olarak ilgili dağıtım şirketine sunulması halinde 30 
(otuz) gün içerisinde ilgili Dağıtım Şirketi (Meram MEDAŞ) ile bağlantı anlaşması imzalanır. Üretim 
tesisleri, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim 
tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren sisteme enerji verebilir.

Her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarı ile YEK Kanununa ekli 
cetvellerde öngörülen fiyatın TL karşılığı çarpılarak günlük ödeme miktarı belirlenir

Günlük Ödeme Miktarı = Günlük İhtiyaç Fazlası Üretim Miktarı x Teşvik Bedeli

İhtiyaç fazlası elektrik enerjisi, görevli tedarik şirketi tarafından Tablo 1’de de belirtilmiş olan 
kaynak bazında belirlenen fiyattan YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 (on) yıl süreyle 
satın alınır. Bu süre, üretim tesisinin Şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır..

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Yerli ürün kullanım desteğinden faydalanabilmek için, YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde adı geçen 
mekanik ve/veya elektro-mekanik akşamlardan her birinin, ithalat yılı baz alınarak, en fazla önceki 5 
(beş) takvim yılında üretilmiş olması zorunludur (EK-5). İmalatı bu tarihlerden daha öncesine dayanan 
aksamlar için bu destek geçerli değildir.

BÖLÜM 8
YERLİ ÜRÜN KULLANIMININ DESTEKLENMESİ
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BÖLÜM 9
TÜKETİM BİRLEŞTİRME

Yönetmelik, aynı bina veya sitede yer alan tüketicilerin bir araya gelerek tek bir üretim tesisi kurmalarına imkân 
vermek için tüketim birleştirmeye olanak tanımıştır. Bu sayede, hem tek başına üretim tesisi kuramayacak kişilerin 
de yatırıma katılmalarının önü açılmakta, hem de küçük ölçekli ve ekonomik anlamda kârlı olmayan birçok küçük 
uygulama yerine, daha büyük ölçekli tek uygulama ile ölçek ekonomisinden faydalanılması imkânı doğmaktadır.

Aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya 
birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen 
elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilirler. Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler,  gerekli iş ve 
işlemlerin yürütülmesi için aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirir. Kurulacak üretim 
tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi; tüketimlerini birleştiren kişilerin aralarında yetkilendirecekleri 
kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır. Aynı şekilde, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin tüketim 
tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi; aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi sayılır. 
Yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. İlgili Dağıtım Şirketi ile görevli tedarik şirketi iş 
ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.

Tüketim birleştirme ilgili dağıtım şirketine yapılacak yazılı bir başvuru aracılığıyla yapılır. Yazılı başvuru ekinde 
tüketimi birleştirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yıllık tüketim verileri ilgili dağıtım şirketine sunulur.
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Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir 
veya diğer bir düzenleme ile üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye 
devredilebilir. Geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri devredilemezler. 

Üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tüzel kişiler, devir işlemi gerçekleşmeden 
önce eşzamanlı olarak İlgili Dağıtım Şirketine başvuruda bulunur. İlgili dağıtım şirketi yapılan başvuruları, 
devir için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırır. 
Devir işlemi, devir alacak gerçek veya tüzel kişinin bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını 
imzalamadığı sürece, İlgili Dağıtım Şirketi nezdinde geçerlilik kazanmaz.

• Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum tarafından herhangi bir kamulaştırma 
işlemi yapılmaz.

• Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, Yönetmelikte belirtilen 
istisnalar dışında, ticarete konu edilemez ve üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında 
tüketime sunulamaz.

BÖLÜM 10
ÜRETİM TESİSİ DEVRİ VE DİĞER HUSUSLAR
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1) Kimler lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir?
Elektrik abonesi olan herkes, her gerçek veya tüzel kişi lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en 
az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir. Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz. Apartman 
yönetimi gibi gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.

2) Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin başvuru sırasında elektrik tüketiyor olması gerekiyor mu?
Hayır. Ancak üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin başvuru sırasında tamamlanmamış ya da inşasına başlanmamış 
olması halinde, ilgili tüketim tesisinin üretim tesisinin geçici kabulü yapılarak işletmeye alındığı tarihe kadar tamamlanması 
zorunludur.

3) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilir mi?
Evet, kurulabilir.

4) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisleri için kurulu güç sınırı var mıdır?
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak elektrik üretim tesisleri azami 1 MWe gücünde kurulabilir ve sisteme en 
fazla 1 MWe olarak bağlanabilir. Lisansız elektrik üretimi kapsamında kurulacak mikrokojenerasyon tesisleri için söz konusu limit 
100 kWe’dir. Bunun yanında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde lisans almaksızın ve şirket 
kurmaksızın veya sadece lisans almaksızın kurulabilecek diğer üretim tesisleri için iletim ve dağıtım sistemine bağlantı yapılmasına 
ilişkin düzenlemelerin getirdiği sınırlamalar dışında kurulu güç üst sınırı bulunmamaktadır 

5) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde üretilen ihtiyaç fazlası 
elektrik kime satılabilir? Satışa ilişkin sınır var mıdır?
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak elektrik üretim tesislerinden üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı, üretim 
tesisinin kurulduğu bölgede görevli tedarik şirketi aracılığıyla Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizması 
kapsamında değerlendirilmektedir. Herhangi bir satış kısıtı yoktur. Ancak abonelik çerçevesinde üretim tesisi ile ilişkilendirilen 
tüketim tesisinde sürekli bir tüketimin olması gerekir. YEK destekleme mekanizması piyasa işletmecisi (mevcut durumda TEİAŞ) 
tarafından işletilen piyasa bazlı bir satın alma mekanizması olup elektriği kamu satın almamakta, ancak kamu sistemin işleyişini 
garanti altına almaktadır. 

6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde üretilen ihtiyaç fazlası 
elektrik kime hangi fiyattan ve kaç yıl süreyle satılabilir?
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan elektrik enerjisi üretim tesislerinden üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı 
YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyattan 10 yıl süreyle satın alınır. İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin 10 yıl sonra ne 
olacağı hususunda, ilgili kanun hükümlerinde yapılacak düzenlemeyi müteakip açıklığa kavuşacaktır.

7) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelden yararlanabilir 
mi? Yararlanabilirse hangi tarihten itibaren kaç yıl süreyle yararlanabilir?
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen yerli 
aksam destek bedeli ödemesinden 5 yıl süreyle yararlanabilir. Bu yararlanma üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 
başlayacaktır.

8) Lisans almaksızın ve şirket kurmaksızın kojenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?
Evet, kurulabilir. Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesisleri için %80”nin üzerinde toplam verimlilik şartının sağlanması koşuluyla 
üretim tesislerinin iletim ve dağıtım sistemine bağlanılmasına ilişkin düzenlemelerin getirdiği sınırlamalar dışında kurulu güç kısıtı 
yoktur.

9) Lisans almaksızın kojenerasyon tesisi kurulması halinde üretilen elektrik kime satılabilir?
Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesislerinden üretilerek ihtiyaç fazlası olarak sisteme verilen elektrik enerjisi satılamaz. Bu 
tesisler, sadece üretim tesisini kuran kişinin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulabilir. Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin 
ihtiyaç fazlası kısmı sisteme verilemez, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında satılamaz ve bir başka kişiye ikili anlaşmayla 
satılamaz. Buna rağmen, bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmının sisteme verilmesi halinde, ilgili kişiye 
sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji için herhangi bir bedel ödenmez, ihtiyaç fazlası enerji YEK Destekleme Mekanizmasına katkı 
olarak değerlendirilir. 

10) Lisans almaksızın mikrokojenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?
Evet, kurulabilir. Mikro kojenerasyon tesisinin kurulu gücü 100 kWe ile sınırlıdır

11) Lisans almaksızın mikrokojenerasyon tesisi kuran kişiler ürettikleri elektriği kime satabilir?
Lisanssız mikrokojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarından fazla olarak ürettikleri elektrik enerjisi 5346 sayılı 
YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde yer alan en düşük fiyattan bölgede faaliyet gösteren görevli tedarik şirketi tarafından satın alınır. 
Söz konusu elektrik enerjisi bunun dışında piyasada ikili anlaşmalar, gün öncesi veya dengeleme güç piyasalarında satılamaz.
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12) Lisanssız elektrik üretimi kapsamında kojenerasyon ve mikrokojenerasyon tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde 
yer alan fiyatlardan yararlanabilir mi?
Hayır, yararlanamaz.

13) Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için nereye başvuru yapmak gerekir?
Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik kaynaklara dayalı olarak kurulmak istenmesi halinde üretim tesisinin kurulacağı yerin İl Özel 
İdaresine veya il özel idaresinin bulunmadığı yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, diğer kaynakların kullanılmak 
istenmesi halinde ise ilgisine göre üretim tesisinin kurulacağı bölgedeki dağıtım şirketine ya da OSB’ye yapılır.

14) Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için yapılan başvurularda hangi belgeler sunulur?
Bu konu Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde 
açıklanmıştır. Hidrolik kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler birinci fıkrada belirlenen belgeleri, diğer kaynaklara dayalı 
başvuru yapacak kişiler Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen belgeleri temin ederek başvuru yapacaktır. Ayrıca, her bir başvuruda başvuru ücretinin de 
yatırılması gerekmektedir.

15) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla arazi edinimi için kamu veya hazine veya orman arazisini tahsise 
yetkili kuruluşlara başvuru yaptım. Ancak tahsis yapılmıyor. Ne yapmalıyım? 
Kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerinde hidrolik kaynaklara dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için 
arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinilmesi gerekir. Bu belge edinilemiyorsa; ancak söz konusu arazi bir başkasına 
da tahsis edilmemişse, tesis sahasını/mahallini tahsise yetkili Orman Genel Müdürlüğü, , Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya İl Özel 
İdaresi (İl Özel İdaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) gibi ilgili kurumdan alınacak, arazinin 
bir başkasına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı başvuru aşamasında yeterli kabul 
edilecektir.

16) On beşinci sorudaki imkân rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için de tanınıyor mu?
Hayır, tanınmıyor. Ancak, ilgili kamu tüzel kişiliklerinden izin alınmak şartıyla rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim 
tesisleri de kurulabilir.

17) Lisanssız üretim tesisi kurmak için ilgili mevzuatına göre üretim tesisi yeri tahsislerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının 
EPDK’nın iznini veya olurunu alması gerekir mi?
Lisanssız elektrik üretimi tesisleri için tesisin kurulacağı yerin, sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre 
edinilmesi gerekir. Bu çerçevede ilgisine göre orman mevzuatı, mera mevzuatı, milli emlak mevzuatı çerçevesinde izin alınması 
gerekmektedir. Lisanssız üretim tesisleri kurulması için Kurumca (EPDK) kamulaştırma yapılmamaktadır. Kurum (EPDK) tesis yeri 
edinimlerine de müdahil olmamaktadır. Bu edinimde yetki ve sorumluluk ilgili mevzuatı uygulamakla görevli ve yetkili kamu kurum 
ve kuruluşlarındadır.

18) Belediye lisanssız tesis inşaatına izin vermiyor. Ne yapmalıyım? 
Belediye sınırları içinde kalan bir alanda lisanssız elektrik enerjisi tesisi kurmak için başvurduğu belediyelerin, gerekli mevzuatı 
uygulayarak başvuru sahibinin başvurusunu yine söz konusu mevzuatta tanımlanan sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması 
gerekmektedir. Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak isteyen kişiler de ilgili mevzuatta öngörülen gereklilikleri sağlamakla 
yükümlüdür. Belediyelerin de kişilerin 6446 ve 5346 sayılı Kanunlara dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurma haklarını mevzuata 
aykırı biçimde engellememeleri gerekmektedir. 

19) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında AG seviyesinden öngörülen kısıtlar tesis kurmak isteyen kişinin kendi 
mülkiyetindeki trafolar için de uygulanacak mıdır?
Hayır, uygulanmaz. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar 
olabilir.

20) Bir kişi birden fazla tesis kurabilir mi?
Bir abonelik için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde azami 1 MWe kurulu gücünde bir 
üretim tesisi kurulabilir ya da toplam kurulu gücü 1 MWe olacak şekilde birden fazla üretim tesisi kurulabilir ya da mikrokojenerasyon 
tesisi kurulabilir. Mikrokojenerasyon tesislerinin i kurulu gücü 100 kWe ile sınırlıdır.

21) Bir kişi birden fazla dağıtım bölgesinde ayrı ayrı üretim tesisleri kurabilir mi? Kurabilirse bu tesisler bakımından kurulu güç 
sınırı var mıdır?
Bir gerçek ya da tüzel kişinin birden fazla dağıtım bölgesinde aboneliği olabilir. Bu çerçevede ilgili kişi her dağıtım bölgesinde her 
bir aboneliği için lisans almadan elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu tesislerin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması 
halinde 1 MWe kurulu güç sınırı, mikrokojenerasyon olması halinde ise 100 kWe kurulu güç sınırı vardır.

22) Hidrolik kaynaklara dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için yaptığım başvuru alınmıyor, işleme konulmuyor, 
ne yapmalıyım?
İl özel idareleri Kanun ve Yönetmelik gereği her takvim ayında lisanssız elektrik üretim başvurularını almakla görevlidir. Ancak 
hidrolik kaynaklara dayalı lisanssız üretim tesisleri için başvuru aşamasında il özel idarelerince istenecek olan belgelere ilişkin 
olarak DSİ tarafından çıkartılacak yönetmelikte lisanssız elektrik üretimine ilişkin henüz bir düzenleme yapılmamış olması 
nedeniyle, başvuruların ilk inceleme evresinde reddedilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, söz konusu başvuruların il özel 
idareleri tarafından, işleme konulmaksızın ilgiliye iade edilmesi gerekir.

23) Hidrolik kaynaklara dayalı olarak lisanssız üretim tesisi kurmak için DSİ Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmalı mıyım?
Hidrolik kaynaklara dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi başvuruları üretim tesisinin kurulacağı yerin il Özel İdaresi veya il özel 
idaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yapılacaktır.
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24) DSİ lisanssız elektrik üretim ile ilgili mevzuatı ne zaman yayınlayacak?
Bu konunun DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde takip edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

25) Lisanssız elektrik üretim başvurularında kaynak kullanım hakkını edindiğime dair belge istenecek mi?
Lisanssız elektrik üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde kural olarak kaynak kullanım 
hakkının edinildiğine dair belge sunulması gerekir. Ancak rüzgâr, güneş, biokütle ve biokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) 
dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için bu belge istenmemektedir.

26) Lisanssız elektrik üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi 
halinde ne yapmalıyım?
Lisanssız elektrik üretim tesisinin kamu, hazine veya orman arazisine kurulmak istenmesi halinde, arazinin ilgili mevzuatına göre 
kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatı hazırlama ve uygulamakla görevli 
ve yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak kamu, hazine veya orman arazisine kurulacak tesisin 
hidrolik üretim tesisi olması halinde kaynak kullanım hakkı edinilememiş ise söz konusu arazi bir başka kişiye de tahsis edilmemiş 
olduğunun, tesis sahasını tahsise yetkili kurum veya kuruluştan alınacak, arazinin bir başkasına tahsis edilmediğini ve tahsis için 
ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı, başvuru aşamasında yeterli kabul edilecektir.

27) Lisanssız elektrik üretim tesisi kurulmasında devlet tarafından sağlanan teşvikler hakkında bilgi verir misiniz?
Lisanssız elektrik üretim tesisleri Yönetmelik ve Tebliğ kapsamına göre kurulmakta ve bu tesisleri kuran kişiler bu tesislerde kendi 
ihtiyaçları için elektrik üretmeye yetkili kılınmıştır. Bu kişilerden kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler ile iletim ve dağıtım 
sistemini kullanmadan aynı baradan üretip tüketmek üzere üretim tesisi kuran kişiler tarafından üretilen elektrik enerjisi sadece 
kendi ihtiyaçları için üretebilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarından fazla 
ürettikleri elektrik enerjisi 10 yıl süreyle, görevli tedarik şirketi vasıtasıyla YEK destekleme mekanizması kapsamında değerlendirilir. 
Bu çerçevede, yenilenebilir enerji kaynakları için YEK Kanununa ekli I sayılı cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyat uygulanır. 
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan mikrokojenerasyon tesislerinde üretilerek ihtiyaç fazlası olarak sisteme verilen elektrik 
enerjisi için aynı cetvelde yer alan en düşük fiyat uygulanır.

28) Lisanssız elektrik üretim tesisleri için kredi ve diğer finansman imkânları hakkında bilgi verir misiniz?
Lisanssız elektrik üretim tesislerine kredi verilmesi veya diğer finansman imkânlarının temin edilmesi Kurumun görev alanında 
değildir. Lisanssız elektrik üretim tesisleri için gerekli finansman ihtiyacının öz sermaye, kredi veya diğer finansman yöntemleri ile 
karşılanması hususu üretim tesisini kuracak kişinin uhdesindedir.

29) Rüzgâr ve güneşe dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için ölçüm zorunluluğu var mıdır?
Hayır,yoktur 

30) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “kullanım hakkını gösterir sair belge” ifadesinden ne anlaşılmalıdır?
Yönetmelik lisanssız üretim tesisi kurmak üzere başvuru yapacak kişilerin üretim tesisinin kurulacağı yerde/mahalde tam bir yetki 
ile kullanım hakkına sahip olmasını istemektedir. Bu nedenle ilgililerin mülkiyet hakkı veya kiralama kapsamında kullanım hakkına 
sahip olmaları gerekmekte ya da tesis sahasının kullanımının bir başkasının müdahalesiyle kesintiye uğramayacak biçimde 
ilgilisinde olduğunu ispatlayacak kullanım hakkını gösterir bir belge ile ispatlanması istenmektedir. Örneğin 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş olan Düzenleme Şeklinde Zilyetliğin Devri 
Sözleşmesi ancak, yukarıda açıklandığı üzere, müdahaleden ari bir kullanım hakkı sağladığının tespit edilmesi halinde kullanım 
hakkını gösterir sair belge olarak değerlendirilebilir.

31) Lisanssız üretim tesisinden üretilen ve sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji nasıl mahsup edilecek?
Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilecek ihtiyaç fazlası enerjinin mahsubu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı 
yerde olması veya aynı yerde olmaması halinde farklı olacaktır.

Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde kurulu olması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji çift taraflı ölçüm yapan 
sayaç vasıtasıyla günlük olarak ölçüleceğinden günlük tüketim günlük üretimden (24:00 itibariyle) mahsup edilecek ve sonuçta 
üretim fazlası varsa (=ihtiyaç fazlası enerji) miktar kaynak bazında belirlenmiş destek fiyatının o günkü Merkez Bankası ABD Doları 
döviz alış kuru üzerinden bulunacak sayıyla çarpılarak elde edilen değer üreticinin alacak hanesine yazılır. Örneğin bir gün içinde 
çatısında güneş enerjisi tesisi kurulu olan bir evin 60 kWh tüketimi ve 100 kWh üretimi varsa 40 kWh ihtiyaç fazlası enerji sisteme 
verilmiş olacaktır. Buna göre (40 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$) = 10,59 TL günlük olarak alacak hanesine yazılacaktır. 
Tersi olursa bu durumda kişi sistemden 40 kWh enerji çekmiş siteme fazladan enerji vermemiştir. Bu 40 kWh enerji için mevcut 
aboneliği esas alınarak tüketim miktarı tahakkuk ettirilir. Bu işlemler her gün için ayrı ayrı yapılarak sonuçta ay sonundaki alacak 
ve borç hesabı belirlenir. Bu miktar üzerinden sistem kullanım bedeli eklenerek işlem sonuçlandırılır.

Üretim tesisi ile tüketim tesisinin farklı yerlerde olması halinde, sisteme verilen ve sistemden çekilen enerji ayrı ayrı kaydedilir. 
Çekilen enerji, verilen enerjiden mahsuplaştırılır. Sonuçta ya sisteme ihtiyaç fazlası enerji verildiği ya da sistemden enerji çekildiği 
sonucuna ulaşılır. Ancak bu durumda sistem kullanımına ilişkin bedeller hem sistemden çekilen hem de sisteme verilen enerji için 
ayrı ayrı uygulanır.

32) Lisanssız üretim tesisi kuran kişi tüketim tesisinde üç zamanlı abone ise mahsuplaşma hangi zaman dilimi için yapılacak?
Bu durumda günlük yerine üç zamanın her biri için ayrı hesap yapılacaktır. Yani bir gün için, bir hesap değil üç hesap yapılacaktır. 
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33) Fabrikamızda ortaya çıkan çürük/atık buharı elektrik üretimi amacıyla kullanmak istiyoruz. Ancak hangi kapsama girdiği 
konusunu açıklığa kavuşturur musunuz?
Kanun lisanssız elektrik üretimini kaynak ve tesis tipi bazında tanımlamıştır. Buna göre lisanssız elektrik üretimi ya yenilenebilir 
enerji kaynağına dayalı olmalı ya da tesis tipi olarak kojenerasyon veya mikrokojenerasyon özelliği göstermelidir. Atık veya çürük 
buhar yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilememektedir. Ancak süreç sonucu oluşan atık/çürük buharın kullanımının 
mikrokojenerasyon veya kojenerasyon tesisi kapsamında projelendirilmesi halinde lisanssız elektrik üretim mevzuatı içinde 
değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. İmdat grupları ile şebekeye bağlantı tesis etmeyecek üretim tesisleri de lisanssız elektrik 
üretim mevzuatı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çıkardığı mevzuata uygun 
işlem yapılması gerekmektedir.

34) Şebekeye bağlı ne demektir?
Lisanssız elektrik üretim mevzuatı uyarınca elektrik dağıtım şebekesine irtibat tesis eden (direkt=doğrudan) her türlü üretim tesisi 
şebekeye bağlı (on-grid) kabul edilmektedir. Ayrıca bir tüketim tesisine ya da onun barasına bağlantı yaparak (indirekt=dolaylı) dahi 
olsa şebekeyle irtibatlı olan üretim tesisleri de şebekeye bağlı üretim tesisi kabul edilmektedir.

35) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olması ne demektir ve ne anlama gelmektedir?
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynı baradan bağlı olması 
halinde ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir” ifadesi yer almaktadır. Bu durum en genel olarak fiziksel olarak aynı 
mekânda kurulmak anlamına gelmektedir. Çatıya kurulacak güneş panelleri, bahçeye kurulacak biyogaz tesisi ya da rüzgârgülü 
uygulamasında olduğu gibi. Aynı yerde olma durumunda bağlantı, tüketim tesisiyle doğrudan irtibatlı olduğundan üretilen elektrik 
enerjisi öncelikle aynı yerdeki tüketim tesisinde tüketilmekte ve enerjinin tüketim tesisinde tüketilemeyen kısmı sayaçtan geçerek 
sisteme çıkmaktadır. Buna net ölçüm yöntemi adı verilmektedir. Böylece ilgilisi genelde, sistemden çekeceği elektrikten daha 
ekonomik fiyata elektrik kullanıyor olacaktır. Elektrik fiyatları sabit destek fiyatlarından yüksek olduğu sürece, ki geçmiş dönem 
sonuçları bunu doğrulamaktadır, üretici karda olacaktır..

36) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı fiziksel mekânda olması halinde baradan bağlanması zorunlu mudur?
Üretim tesisinin fiziksel olarak tüketim tesisinin bulunduğu yerde kurulmak istenmesi halinde üretim tesisinin bağlantısının 
öncelikle tüketim tesisi barasından yapılması imkânı varsa bağlantının bu şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak 
üretim tesisinin, tüketim barasından bağlanması teknik olarak imkan dahilinde ise bağlantının gerekli teknik ve güvenlik şartları 
sağlanarak tüketim barasından yapılması öngörülmektedir. 

37) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen AG seviyesinden bağlantı kısıtına ilişkin hükmün, tüketim 
tesisiyle üretim tesisi aynı yerde olan ve trafosu kendisine ait lisanssız elektrik üretim tesisi başvurusu yapan kişiler bakımından 
nasıl uygulanacağını açıklar mısınız? 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası “AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim 
tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör 
gücünün yüzde otuzunu geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör 
gücü kadar olur.” hükmünü amirdir. Bu çerçevede özel kişilere ait trafolarda yukarıdaki hükümde geçen %30 kısıtının uygulanmasına 
gerek yoktur. Ancak bu durumda dahi Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne aykırı bir uygulamaya imkân verilemeyecektir.

38) Lisanssız üreticiler için otoprodüktör fideri donatılması istenebilir mi?
Lisanssız üretim tesislerinin sisteme güvenli olarak bağlanabilmesi için gereken koşullar Yönetmelik ve Tebliğ’de belirlenmiştir. Bu 
sebeple lisanssız üretim tesisleri için otoprodüktör fideri donatılması uygulamasına, ancak teknik zorunluluk halinde başvurulması 
gerekmektedir.

39) Lisanssız elektrik üretim başvurusu reddedilen kişilerin aynı yıl içindeki bir sonraki başvurularında yeniden ücret alınacak 
mıdır?
Tebliğ kapsamında yapılan başvuruların her biri diğerinden bağımsız olup, başvuru şartlarının her başvuru için ayrı ayrı kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede her başvuru için ayrı başvuru bedeli ödenmesi gerekmektedir.

40) Lisanssız elektrik üretiminde bulunan kişiler fatura kesecek mi? Faturada hangi kalemlerin yer alması gerekiyor? 
Diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi faaliyetinde bulunan kişilerin de ihtiyaç 
fazlası elektrik enerjisi bedelinin tahsili için ilgili görevli tedarik şirketine fatura göndermeleri gerekmektedir.
Faturada nelerin yer alacağı hususunda, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile mali konulara ilişkin diğer mevzuat 
hükümleri çerçevesinde işlem tesis esilmesi gerekmektedir.

41) Destek ödemesi için yapılacak işlemleri sırasıyla belirtir misiniz?
Lisanssız üretim kapsamında kurulacak üretim tesisinde gerçekleştirilecek üretim miktarı ve bu tesis ile ilişkilendirilecek tüketim 
tesisinde yapılacak tüketim miktarının tespiti ve ihtiyaç fazlası üretim ya da tüketim fazlasına ilişkin işlemler yukarıda şema olarak 
verilmiştir.

NOT
Bu sayfa EPDK, ETKB, TEİAŞ kaynaklarından derlenmiştir. Bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır.
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