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YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2013  tarihli ve 28783  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız
Elektrik  Üretimine  İlişkin  Yönetmeliğin  6  ncı  maddesinin  ikinci,  altıncı,  onuncu,  onbirinci  ve  onikinci  fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  Bu  Yönetmelik  kapsamında  YG  seviyesinden  dağıtım  sistemine  bağlanmak  isteyen,  5  inci  maddenin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları
için,  5  inci  maddenin  dördüncü  fıkrası  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla,  bir  transformatör  merkezine
yönlendirilebilecek  toplam  kapasite  için  ilgili  dağıtım  şirketi  veya  OSB  dağıtım  lisansı  sahibi  tüzel  kişi  TEİAŞ’a
kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunur.”

“(6) Beşinci  fıkra hükmü kapsamı dışında herhangi bir nedenle  trafo merkezlerinde kapasite ortaya çıkması
halinde, söz konusu kapasite İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından TEİAŞ’a bildirilir. Söz konusu bildirimi  takip eden
ayın birinci  iş günü TEİAŞ  tarafından uygun bulunan kapasite TEİAŞ’ın internet  sayfasında  ilan  edilir.  İlan  edilen
kapasitelere  ilişkin  başvuru,  söz  konusu  ilan  tarihinden  itibaren  üç  ay  sonra  İlgili  Şebeke  İşletmecisince  alınmaya
başlanır.”

“(10) Çatı  uygulamaları  hariç  olmak  üzere  her  bir  trafo merkezinde,  5  inci maddenin  birinci  fıkrasının  (c)
bendi kapsamında olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı  enerji üretim  tesisleri  için; herhangi bir gerçek veya  tüzel
kişiye ve söz konusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve bu kişilerin
kontrolünde  olan  tüzel  kişilere,  tüketim  tesisi  sayısına  bakılmaksızın  başvuru  aşamasında  azami  1  MW  tahsis
yapılabilir. Söz konusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve varlığı
halinde bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişilere ilişkin bilgilerde ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır. Bu beyanın
yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiye ait bağlantı anlaşması
çağrı mektubu iptal edilir.

(11) 24/4/1969  tarihli  ve  1163  sayılı  Kooperatifler  Kanunu  kapsamında  kurulan  yenilenebilir  enerji  üretim
kooperatifleri  vasıtasıyla  kurulan  tesisler  için  yapılan  tüketim  birleştirmelerinde  yenilenebilir  enerji  kaynaklarına
dayalı kuracakları üretim  tesisleri  için onuncu fıkra kapsamında yapılacak  tahsisler, 24/4/1969  tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler  Kanunu  kapsamında  kurulan  yenilenebilir  enerji  üretim  kooperatiflerinin  ortak  sayıları  ve  tüketim
ihtiyaçları  ile  orantılı  olarak  belirlenir.  Bu  çerçevede  ortak  sayısına  bağlı  olarak  ve  her  bir  tüketim  tesisi  ile
ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 1 MW’ı geçmeyecek şekilde;

a) 100’e kadar ortağı bulunan için 1 MW’a kadar,
b) 100’den fazla 500’e kadar ortaklı için 2 MW’a kadar,
c) 500’den fazla 1000’e kadar ortaklı için 3 MW’a kadar,
ç) 1000’den fazla ortağı olan için 5 MW’a kadar,
tahsis yapılabilir.
(12) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kurulacak olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı

üretim  tesislerinin  kurulu  gücü,  ilgili  üretim  tesisi  ile  ilişkilendirilecek  tüketim  tesisinin  bağlantı  anlaşmasındaki
sözleşme gücünün otuz katından fazla olamaz. Üretim  tesisi  ile  ilişkilendirilen  tüketim  tesisi veya  tesislerine  ilişkin
aboneliğin  değiştirilmek  istenmesi  halinde,  üretim  tesisi  ile  ilişkilendirilecek  yeni  tüketim  tesisi  veya  tesislerinin
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden az olamaz, aksi
halde Bağlantı Anlaşması iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum tarafından 10 kW’a
kadar tip proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisinin bağlantı
anlaşmasındaki  sözleşme  gücüne  kadar  doğrudan  bağlı  üretim  tesisleri  için  başvuru  ve  ihtiyaç  fazlası  enerjinin
değerlendirilmesinde  izlenecek  usul  ve  esaslar  ile  Bağlantı  Anlaşması  Çağrı  Mektubu  formatı  Kurum  tarafından
belirlenir. Bu kapsamda gerçekleşecek olan  rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim  tesislerine  ilişkin başvurular, 5
inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için
tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirilir.

(7) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programlarını da içeren uluslararası
hibe programları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan hibe ve/veya krediler kapsamında; yenilenebilir
enerji kaynağına dayalı ve kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü
geçmeyecek şekilde;

a) Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim  tesisi  ile  tüketim  tesisinin  aynı
bağlantı noktasında olduğu projeler,

b) Atıksu arıtma tesislerinin tüketim ihtiyacını karşılama amaçlı aynı bağlantı noktasında bulunan projeler,
dokuzuncu  fıkrada  tahsis  edilen  kapasite  kapsamında  değerlendirilir.  Bu  fıkra  kapsamında  kapasite  tahsisi

yapılacak başvuru sahipleri, İlgili Şebeke İşletmecisine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu veya ilgili
diğer  kurum  ve  kuruluşların  merkez  teşkilatı  tarafından  verilen  Avrupa  Birliği  Katılım  Öncesi  Yardım  Aracı



bileşenlerine dahil hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi veya ilgili diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından sağlanan hibe ve/veya kredilerden faydalandırılacağına dair belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine
sunar.  Söz  konusu  başvuru  sahibine,  mevzuatta  yer  alan  başvuruya  ilişkin  yükümlülüklerin  de  yerine  getirilmesi
halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu verilir. Bu fıkra kapsamında kapasite
tahsisi yapılacak başvurular için İlgili Şebeke İşletmecisi ile Bağlantı Anlaşması imzalanır. Söz konusu hibe ve/veya
kredi programları kapsamında hibeden ve/veya krediden yararlandırılmaya hak kazanıldığına dair sözleşme, Bağlantı
Anlaşmasının  imzalanmasını  müteakiben  üç  ay  içerisinde  başvuru  sahibi  tarafından  İlgili  Şebeke  İşletmecisine
sunulur, ilgili belgenin sunulmaması halinde Bağlantı Anlaşması iptal edilir.

(8)  24/4/1969  tarihli  ve  1163  sayılı  Kooperatifler  Kanunu  kapsamında  kurulan  yenilenebilir  enerji  üretim
kooperatiflerinin,  18/4/1972  tarihli  ve  1581  sayılı  Tarım  Kredi  Kooperatifleri  ve  Birlikleri  Kanunu  kapsamında
kurulan birlikler ve kooperatiflerin, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında
Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve kooperatiflerin, Tarımsal Birlik ve Kooperatiflerin, 8/3/2011 tarihli ve 6172
sayılı  Sulama  Birlikleri  Kanunu  kapsamında  kurulan  birlikler  ve  söz  konusu  birliklerin  DSİ  ile  birlikte  tüketim
birleştirme  kapsamında  yapacağı  başvurular  ile  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının,  üniversitelerin,  yüksek  teknoloji
enstitülerinin,  Organize  Sanayi  Bölgeleri  ile  bu  tüzel  kişilerin  hisselerinin  tamamına  sahip  olduğu  tüzel  kişilerin
bağlantı  anlaşmasındaki  sözleşme  gücünü  geçmeyecek  şekilde  yapacağı  başvurular  da  dokuzuncu  fıkrada  yer  alan
kapasite kapsamında değerlendirilir. Ancak çatı uygulamaları hariç olmak üzere, bu fıkra ve yedinci fıkra kapsamında
kurulacak üretim tesisleri için her bir trafo merkezinde azami 1 MW kapasite tahsis edilebilir.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar kapsamında kurulacak üretim tesislerine ilişkin olarak;
a) TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi için münhasıran 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilir. Tahsis edilen

kapasitenin tamamlanması halinde, ilave kapasite için İlgili Şebeke İşletmecisince derlenen başvurular TEİAŞ’a iletilir
ve TEİAŞ  tarafından  uygun  bulunması  halinde  kapasite  tahsis  edilebilir.  Tahsis  edilen  kapasitelere  ilişkin  bilgi,  bu
Yönetmeliğin  6  ncı  maddesinin  altıncı  fıkrası  gereğince  ilan  edilen  kapasiteler  ile  birlikte  TEİAŞ’ın  internet
sayfasında yayımlanır.

b) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı;
1) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi bir kilometreden, projelendirmeye esas

mesafesi ise iki kilometreden,
2)  Kurulu  gücü  0,5  MW’dan  1  MW’a  kadar  olan  tesisler  için  kuş  uçuşu  mesafesi  beş  kilometreden,

projelendirmeye esas mesafesi altı kilometreden,
fazla olamaz.”
“(13)  Teknolojik  iyileştirmeler  vasıtasıyla  yenilenebilir  enerji  kaynakları  kullanılarak  kesintisiz  güç

üretebileceği TEİAŞ tarafından tespit edilen, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular, 5
inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için
tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması halinde, ilgili trafo
merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.”

“(6)  Dördüncü  fıkranın  (a)  bendi  kapsamında,  birden  fazla  yenilenebilir  enerji  kaynağına  dayalı  başvuru
olması ve başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması hallerinde, üretim tesisinin bağlantısına
ilişkin  değerlendirmede,  başvuruya  konu  üretim  tesisi  ile  ilişkilendirilen  tüketim  tesisinin  bağlantı  anlaşmasındaki
sözleşme  gücü  en  yüksek  olan  başvuruya  öncelik  verilir.  Ancak  başvuruların  tüm  kriterleri  sağlaması  durumunda,
İlgili Şebeke İşletmecisine veya varsa ilgili İl Özel İdaresine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınarak işlem tesis
edilir. Bu fıkra kapsamında başvurular değerlendirildikten sonra kapasite olması halinde, üretim tesisi ile tüketim tesisi
aynı yerde olmayan başvurular sonuçlandırılır.”

“(9) Bu Yönetmelik kapsamında Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sahibi ve Bağlantı Anlaşması imzalayan
gerçek veya tüzel kişiler uhdesindeki üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğe ait
kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesi halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması
ve Sistem Kullanım Anlaşması iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerine, ikinci fıkrada belirlenen

süreler  içerisinde  yazılı  olarak  İlgili  Şebeke  İşletmecisine  başvurması  halinde,  İlgili  Şebeke  İşletmecisi  tarafından
yüzseksen gün ilave süre verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih

hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin Bakanlık
tarafından çıkarılan kabule ilişkin ilgili yönetmelik hükümlerine göre ticari faaliyete başladığı tarihten önce olamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1)  Bu  Yönetmelik  kapsamında  üretim  tesisi  kuran  gerçek  veya  tüzel  kişi;  Şebekeye  bağlanacak  üretim

tesisinin, bu Yönetmelik ve Tebliğde tanımlanan kriterlere ve bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu
aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde İlgili Şebeke İşletmecisine bildirir. Üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğu
İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından onbeş gün içerisinde tutanakla imza altına alınır. Bu kapsamda;

a) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişi; İlgili Şebeke İşletmecisi  ile birlikte  imzalanan geçici kabule hazır
tutanağı ile 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  (Ek6)  veya  sertifikaları  ile  ilgili  teknik
veriler ve parametreler yer alır.

b) Kabul işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı

fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c)  Bu  fıkranın  (a)  bendine  göre  her  bir  üretici  için  bulduğu  bedelleri  kaynak  bazında  toplayarak  kaynak

bazında yapılacak ödemeyi belirler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci ve 20

nci maddeleri  ile Tebliğin  ilgili maddeleri hükmü uyarınca görevli  tedarik şirketi  tarafından yapılan  iş ve  işlemlere,
işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraz edebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Tüketim birleştirme için birinci fıkrada yer alan aynı bağlantı noktasına bağlı olma veya elektrik enerjisi

tüketimlerinin tek  bir  ortak  sayaç  ile  ölçülebilmesi  şartı;  organize  sanayi  bölgeleri  tüzel  kişilikleri  ile  katılımcıları,
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan yenilenebilir  enerji üretim kooperatifleri
vasıtasıyla  kurulan  tesisler  için  yapılan  tüketim  birleştirme  ve  DSİ’ye  ait  sulama  tesislerini  devir  alan  sulama
birliklerinin,  belediyelerin,  köylere  hizmet  götürme  birliklerinin  DSİ  ile  oluşturduğu  tüketim  birleştirmeleri  için
aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1)  Bu  Yönetmelik  hükümlerine  göre  Şebekeye  bağlanacak  üretim  tesislerinin  geçici  kabul  işlemlerinin,

bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;
a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç)  İletim  şebekesine  bağlanacak  üretim  tesislerinde Elektrik  Piyasası Lisans Yönetmeliği  çerçevesinde  aynı

niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre,
içerisinde  tamamlanması zorunludur. Mücbir  sebepler ve Kurul  tarafından uygun bulunan haller dışında, bu

sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde, bağlantı anlaşması ile su kullanım haklarına ilişkin izin
belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31  inci maddesinin  ikinci,  onuncu,  onsekizinci,  yirminci  ve  yirmibirinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından tahsil edilebilecek başvuru bedeli,
b)  İlgili  Şebeke  İşletmecisi  ve  görevli  tedarik  şirketlerinin  bu  Yönetmelik  kapsamında  fiilen  üretim  yapan

kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim bedeli,
her yıl 31 Aralık tarihine kadar İlgili Şebeke İşletmecisi ve görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı olacak şekilde

Kurul  tarafından  belirlenir. Üretim  tesislerinin  İlgili Mevzuat  gereği  ödemekle  yükümlü  oldukları  bedeller  saklıdır.
Üretim tesisinin işletmede olduğu yıla ilişkin yıllık işletim bedeli; üretim tesisinin işletmede olduğu ay sayısı dikkate
alınarak, işletmede olduğu her takvim yılının Temmuz ve Aralık ayları son işgünü mesai bitimine kadar İlgili Şebeke
İşletmecisi ve görevli tedarik şirketine ödenir.”

“(10) İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, tarım arazilerinin bir kısmında tarımsal sulama
amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim  tesisi  kurulabilir. Ancak  ilgili  üretim  tesisinin kurulu gücü  söz konusu
sulama tesisinin enerji ihtiyacından fazla olamaz. Bu kapsamda yapılacak başvurularda DSİ tarafından mer’i mevzuat
kapsamında verilen Onay Belgesinin sunulması zorunludur.”

“(18)  Lisanssız  üretim  tesisi  sahibi  tüzel  kişinin;  kendi  tüzel  kişiliği  altında  veya  diğer  bir  tüzel  kişi
bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili üretim tesisi veya tesislerinin tamamının
geçici  kabulünün  yapılmış  olması  kaydıyla,  birleşme  işlemi  mer’i  mevzuat  kapsamında  gerçekleştirilir.  Birleşme
işlemi  gerçekleşmeden  bir  ay  önce  İlgili  Şebeke  İşletmecisine  ilgili  mevzuat  kapsamındaki  iş  ve  işlemler  için
başvuruda bulunur. Birleşme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş
zamanlı olarak tamamlanır.”

“(20)  5  inci maddenin birinci  fıkrasının  (c)  bendi  kapsamında olan  rüzgar  ve  güneş  enerjisine  dayalı  enerji
üretim tesisleri  için başvuru tarihinden, başvuruya konu üretim tesislerinin  tamamının geçici kabulü yapılana kadar,
veraset dışında pay devri yapılamaz. Bu hüküm;

a)  Halka  açık  olan  payları  ile  sınırlı  olmak  üzere,  halka  açık  tüzel  kişilere  ve  halka  açık  tüzel  kişi  ortağı
bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine,

b)  Pay  sahiplerinin  rüçhan  haklarının  kullanımına  bağlı  olarak  ilgili  tüzel  kişinin mevcut  ortakları  arasında
oluşan pay değişiklikleri  sebebiyle,  söz  konusu  tüzel  kişinin  ortaklık  yapısında  gerçekleşen  doğrudan  veya  dolaylı
ortaklık yapısı değişikliklerine,

c)  İlgili  tüzel  kişinin  ortaklık  yapısında,  yurt  dışında  kurulmuş  olan  ortakların  ortaklık  yapılarında  oluşan
değişiklikler sebebiyle gerçekleşen dolaylı pay sahipliği değişikliklerine,

ç) İlgili tüzel kişi ile bu tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortaklarının paylarının halka arz edilmesi
kapsamında,  söz  konusu  tüzel  kişinin  ortaklık  yapısında  oluşacak  doğrudan  veya  dolaylı  ortaklık  yapısı
değişikliklerine,



uygulanmaz. Pay devri yapılması halinde ilgili tüzel kişiye ait Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu iptal edilir.
Bu fıkra kapsamında yapılacak pay devrinde, İlgili Şebeke İşletmecisine pay devir işlemi gerçekleşmeden bir ay önce
bilgi verilir. İlgili tüzel kişi, pay devri sonrasına ilişkin nihai ortaklık yapısını gösterir bilgi ve belgeleri İlgili Şebeke
İşletmecisine, pay devir işleminden sonra en geç on işgünü içerisinde sunar.

(21) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı ortakları, kontrolünde olan tüzel kişiler, bu
tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler
ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, bu Yönetmelik
kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim faaliyeti başvurusunda bulunamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi ve geçici 9 uncu maddesinin başlığı sırasıyla aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 –  (1)  7  nci maddenin altıncı  fıkrasında  geçen  usul  ve  esaslar  ile Bağlantı Anlaşması
Çağrı Mektubu formatı 30 Haziran 2017 tarihine kadar Kurum tarafından belirlenir.”

“Mesafe,  trafo  kapasitesi  ve  bağlantı  anlaşmasındaki  sözleşme  gücü  limitlerinin  uygulanmayacağı
başvurular”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek5’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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