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LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠCĠLERĠ ĠÇĠN DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI
ANLAġMASI

Üretici No:...........................
Tarih: .../.../......

Sayısı: ….1 0….2 0…..3 0….4 0….5

Bu AnlaĢma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aĢağıda belirtilen Üreticiye ait
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine iliĢkin Yönetmelik kapsamında kurulmuĢ
üretim tesisinin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) ve 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun (YEK
Kanunu) ile bu kanunlar uyarınca çıkarılmıĢ ikincil mevzuat uyarınca dağıtım sistemine
bağlanması için gerekli hüküm ve Ģartları içermektedir.
Taraflar
Dağıtım ġirketi:
Üretici:

Kanuni Adresleri
Temsile Yetkili KiĢiler
Ġmzalar

Bu anlaşma, genel hükümleri içeren Birinci Bölümü ve özel hükümleri ve ekleri içeren İkinci
Bölümü ile birlikte ayrılmaz bir bütündür.
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Dağıtım ġirketinin numarası yazılır. Numaralar 17/3/2004 tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararının 2 numaralı
ekine göre belirlenir. Numaralar iki haneli olarak yazılır.
2
Dağıtım bölgesindeki ilin trafik plaka kodu yazılacaktır.
3
Üretim kaynak kodu yazılır. Buna göre rüzgar için 01, güneĢ için 02, hidrolik için 03, jeotermal için 04,
biyogaz için 05, biyokütle için 06, doğalgaz için 07, rüzgar+güneĢ için 10, biyogaz+güneĢ için 11,
biyogaz+doğalgaz için 12 kodları kullanılacaktır. Hibrit üretim tesisi kapsamında burada belirtilenlerden farklı
bir kaynak kompozisyonu durumunda EPDK görüĢü alınır.
4
Abone grubu kodları kullanılacaktır. Buna göre mesken için 01, ticarethane için 02, tarımsal sulama için 03,
içme ve kullanma suyu için 04, sanayi için 05, diğer 1 için 06, diğer 2 için 07, mesken+ticarethane için 08,
mesken+sanayi için 09, ticarethane+sanayi için 10, mesken+ticarethane+sanayi için 11, mesken+tarımsal sulama
için 12, içme ve kullanma suyu+ticarethane için 13 kullanılacaktır. Tüketim birleĢtirme kapsamında burada
belirtilenlerden farklı bir abone kompozisyonu durumunda EPDK görüĢü alınır.
5
Ġlk anlaĢmaya 0000001 sırası verilerek teselsül ettirilir.
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LĠSANSSIZ ÜRETĠCĠLER ĠÇĠN DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI ANLAġMASI
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
MADDE 1 - TARAFLAR
(1) Bu anlaĢma dağıtım Ģirketi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik
Üretimine ĠliĢkin Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında elektrik üretim tesisi kuran gerçek
veya tüzel kiĢiler (Üretici) arasında imzalanır. Bu anlaĢmanın tarafları …….. Dağıtım A.ġ. ile
……. (üretici)’dır.
MADDE 2. ANLAġMA KONUSU VE BAĞLANTI BĠLGĠLERĠ:
(1) Bu anlaĢma Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin
Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran kiĢilerin dağıtım sistemine bağlanmasına iliĢkin
hükümleri içerir.
(2) Bağlantı bilgileri Ek-1’de belirtilmiĢtir.
MADDE 3 – ANLAġMANIN YORUMLANMASI
(1) Bu AnlaĢma öncelikle Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin
Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e (Tebliğ) uygun olarak yorumlanır ve uygulanır.
Yönetmelik ve Tebliğ’de hüküm bulunmaması halinde Kanun ve YEK Kanununa göre
çıkarılmıĢ ikincil mevzuata (ilgili mevzuat) uygun yorum ve uygulama yoluna gidilir.
MADDE 4. ANLAġMA GÜCÜ:
(1) Üretici; bu anlaĢma, Elektrik Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı
ve Sistem Kullanım Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca revize edilmeden bağlantı noktasına
anlaĢma gücünün üzerinde elektrik enerjisi veremez.
(2) Üreticinin anlaĢma gücünü ihlal etmesi durumunda Dağıtım ġirketi ihlalin
giderilmesi için bildirimde bulunarak 15 (onbeĢ) günlük ihlali giderme süresi verir ve bu
anlaĢmanın 16 ncı maddesi kapsamında ilgili yaptırımı uygular. Üreticiye Dağıtım ġirketi
tarafından kesilen faturalar, anlaĢma gücüne ve bu gücün aĢıldığına dair kayıt içermesi
halinde bildirim yerine geçer, bu durumda ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Ġhlal bildirim
alındığında derhal sona erdirilir veya tebligat tarihinden itibaren en geç öngörülen süre içinde
giderilir. Ġhlalin en geç verilen süre içinde giderilmemesi/giderilememesi halinde Dağıtım
ġirketi üreticinin sisteme elektrik enerjisi vermesini engelleyebilir. Bu halde dahi tüketim
tesisinin sistemden enerji alması engellenemez. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar
verilmesi durumunda ortaya çıkan masraf ve maliyetler, üretici tarafından Dağıtım ġirketine
ödenir.
(3) Dağıtım ġirketi, üreticinin anlaĢma gücü üzerinde elektrik enerjisi vermesini
önlemek amacıyla otomatik enerji kesme sistemleri tesis edebilir. Bu sistemlerin teçhizi
üreticiden istenemez.
(4) Üreticinin anlaĢma gücünü ihlal etmesi durumunda, Dağıtım ġirketi ile üretici
arasında bu anlaĢmanın 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca iĢlem yapılır.
MADDE 5. MÜLKĠYET SINIRLARI:
(1) Dağıtım ġirketi ile üretici arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları
Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve Ek-2’de belirtildiği Ģekildedir.
(2) Taraflar, Ek-2 de belirtilen mülkiyet sınırlarına göre kendi tesis ve teçhizatın
bakım onarımı, iĢletilmesi ve korunması ile yetkili ve sorumludurlar.
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(3) Dağıtım ġirketi ve üretici tarafından iĢletme sınırlarında yer alan tesis ve/veya
teçhizatın bakım/onarımı, iĢletilmesi ve korunması ile ilgili olarak yetki ve sorumluluğun
hangi tarafta olduğunu belirleyen yetki çizelgesi ve dağıtım sistemi ile üretici tesisleri ve/veya
iletim sistemi arasındaki iĢletme sınırlarında veya ortak sorumluluğun bulunduğu yerlerde
uygulanacak güvenlik yönetimi sistemine iliĢkin hususlar, dağıtım sistemine bağlanmak için
baĢvuruda bulunanlar için, bağlantının tesis edilmesinden 15 (onbeĢ) gün önce Dağıtım
ġirketi tarafından üretici ile müzakere edilmek suretiyle düzenlenir ve bu anlaĢmanın ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edilir.
MADDE 6. KARġILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER:
A. Dağıtım Sistemi Varlıklarının Tesis Edilmesi ve MüĢteri Mülkiyetindeki
Tesisten Faydalanma:
(1) Dağıtım Sistemi Varlıklarının Üretici Tarafından Tesis Edilmesi veya
Ettirilmesi:
(1) Dağıtım sistemine bağlantı yapılmasının dağıtım Ģirketi tarafından ilave yatırım
gerektirdiği hallerde veya sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle
geniĢleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu hallerde yatırım dağıtım
Ģirketince yapılır. Ancak yeterli finansmanın mevcut olmaması halinde üretim tesisi tüketim
tesisi ile aynı yerde olan üreticiler, bu nitelikteki yatırımlar için AG/YG’den Bağlantı Yapan
Tüketiciler Ġçin geçerli Dağıtım Sistemine Bağlantı AnlaĢmasında öngörülen hükümlere göre
iĢlem yapabilirler. Ancak üretim tesisi tüketim tesisi ile aynı yerde olmayan üreticiler yeterli
finansmanın mevcut olmaması halinde dağıtım Ģirketi ile akdedecekleri özel hukuka tabi bir
sözleĢme kapsamında bu yatırımı yapabilir. Bu sözleĢme kapsamında yapılan geniĢleme
ve/veya yeni yatırımın gerçekleĢen bedelinin veya ne kadarının geri ödeneceği, geri ödemenin
esas ve usulleri ile bu anlaĢmanın ve yapılacak özel hukuka tabi anlaĢmanın feshedilmesi
halinde tarafların hak ve yükümlülükleri taraflar arasında akdedilecek anlaĢma ile belirlenir.
(2) Bir BaĢka Üretici Mülkiyetindeki Tesisten Faydalanma:
(1) Dağıtım sistemine bağlı bir üretici tarafından bağlantı noktasına kadar müstakilen
tesis edilmiĢ branĢman hattından Elektrik Piyasası MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği
çerçevesinde üçüncü Ģahıslar da yararlanabilir.
B.Mali Yükümlülükler:
1. Bağlantı Bedeli:
(1) Dağıtım ġirketinin Kurul tarafından onaylı tarifesindeki yönteme göre hesaplanan
bağlantı bedeli üretici tarafından Dağıtım ġirketine ödenir.
2.ĠĢletme ve Bakım Masraflarının KarĢılanması:
(1) Bağlantı varlıklarının iĢletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde
ilgili taraflarca karĢılanır.
3.Diğer Masraflar:
(1) Bu anlaĢmadan doğan vergi, resim, harç gibi yükümlülükler ile diğer masrafların
tamamı üreticiye aittir.
4.Tazminat:
(1) Üretici ve iĢletme sorumlusu, bu anlaĢma ve ilgili mevzuata aykırı kusurlu
davranıĢları sonucunda Dağıtım ġirketinin uğradığı zararları tazmin eder. Dağıtım Ģirketi de
kusurlu davranıĢından kaynaklanan üreticinin zararını ödemekle yükümlüdür.
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C. Teknik Hükümler:
1.Veri Sağlama:
(1) Üretici, bağlantının gerçekleĢtirilmesi için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
Dağıtım ġirketine verir.
2.Koruma ve Ölçüm Sistemi:
Koruma:
(1) Üretici; uygulanacak koruma sistemi ile ilgili tasarımlarını ilgili mevzuat
çerçevesinde belirtilen Ģartlara uygun olarak hazırlayarak Dağıtım ġirketine sunar ve koruma
ayarlarını Dağıtım ġirketi ile varacağı mutabakat uyarınca Dağıtım ġirketinin kontrol ve
koordinasyonu altında yapar. Dağıtım ġirketi ile üreticinin mutabakata vardığı koruma sistemi
ayarları ile ilgili ayrıntılar Ek-3’de belirtilmiĢtir.
(2) Üretici, bağlantı noktasında, bölgenin çevre Ģartları da göz önüne alınarak
tespit edilen ilgili teknik mevzuata ve TS/EN/IEC öncelik sırasına uygun olarak standartlarına
uygun malzeme kullanır.
Ölçüm Sistemi:
(1) Ölçüm sisteminde ilgili mevzuatta tanımlanan sayaçlar kullanılır.
(2) Ölçüm sistemi ile ilgili projeler, mevzuata uygun olarak üretici tarafından
hazırlanır ve Dağıtım ġirketi tarafından kontrol edilir.
(3) Üretici, ölçüm sisteminin karĢılıklı kayıt altına alınması, ölçüm sistemini
oluĢturan teçhizatın projeye göre kontrolü ve hassasiyet testleri için Dağıtım ġirketine
baĢvuruda bulunur.
(4) Üretici, üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde olması halinde bu
AnlaĢmada belirlenen yere ilgili mevzuatta dengeleme ve uzlaĢtırma sisteminin gerektirdiği
haberleĢmeyi sağlayabilecek çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç tesis eder. Ayrıca
üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla müstakil bir sayaç daha tesis edilir. Üretici, üretim
tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde olmaması halinde ise bu AnlaĢmada belirlenen yere ilgili
mevzuatta dengeleme ve uzlaĢtırma sisteminin gerektirdiği haberleĢmeyi sağlayabilecek ana
sayacı tesis eder. Ancak aynı yerde birden çok kaynağa dayalı üretim tesisinin bulunması
halinde, her bir üretim tesisi için ayrı yedek sayaç teçhiz edilir.
(5) Ölçüm sisteminde yer alan sayaçlarla ilgili devreye alma ve periyodik muayene
iĢlemleri Ek-4’e uygun olarak gerçekleĢtirilir.
(6) Taraflardan birisi test tarihleri dıĢında sayacın/sayaçların hatalı ölçüm yaptığını
iddia ederse, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene
Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca iĢlem
yapılır.
(7) Taraflardan biri, sayaçların hatalı ölçme yaptığını iddia eder ve test sonucunda
söz konusu cihazların hassasiyet sınıfı içerisinde çalıĢtığı anlaĢılırsa, yapılan bu testin
masrafları, talepte bulunan tarafça karĢılanır; aksi durumda test masrafları ölçüm teçhizatı
hatalı olan tarafça karĢılanır.
(8) Ölçme sistemine dahil olan tüm sayaçlara iliĢkin olarak mühür kopartıldığı
veya sayaçların normal ölçüm yapmasına engel olacak mahiyette herhangi bir müdahalenin
yapılmıĢ olduğu tespit edilirse veya sayaçlar kayıt yapmıyorsa veya kontrol ve test sonucu ana
sayacın yanlıĢ ölçüm yaptığı tespit edilirse, ana sayaç grubu kayıt değerlerinin yedek sayaç
grubu kayıt değerleri ile aynı olduğu son ölçümden itibaren doğru enerji miktarları yedek
sayaç grubu üzerinden tespit edilir. Yedek sayaç grubunun da mührünün kopartıldığı veya
sayacın normal ölçüm yapmasına engel olacak mahiyette herhangi bir müdahalenin yapılmıĢ
olduğu tespit edilirse veya yedek sayaç da kayıt yapmıyorsa veya kontrol ve test sonucu
yedek sayacın yanlıĢ ölçüm yaptığı tespit edilirse ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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3. ĠletiĢim:
(1) Üretim tesisinin kurulu gücü 11 kW’ın üzerinde olan üreticiler, dağıtım Ģirketi
tarafından gerekli alt yapının kurulmuĢ olması kaydıyla, dağıtım Ģirketi tarafından yapılacak
bildirim üzerine bu anlaĢmada belirtilen mülkiyet sınırı dahilinde uzaktan izleme ve kontrol
için gerekli ekipman ve altyapıyı teçhizle yükümlüdür. Dağıtım Ģirketi bildirimde uzaktan
izleme ve kontrol sisteminin gerekli teknik özelliklerini de bildirir.
(2) Üretici ile iletiĢimin temin edilmesi için; ilgili mevzuat kapsamında öngörülen
donanımlar, üretici tesisinin dağıtım sistemine bağlanması aĢamasında Dağıtım ġirketi ile
görüĢülmek suretiyle belirlenir. ĠletiĢim sistemine iliĢkin bilgiler Ek-5’de belirtilmiĢtir.
4. Kompanzasyon:
(1) Kompanzasyona ait uygulamalar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Üreticinin her bir ölçüm noktasından çekeceği endüktif reaktif enerjinin/vereceği
kapasitif reaktif enerjinin, aktif enerjiye oranı ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.
5. Harmonik Bozulmalar, Fliker ġiddeti, Faz Dengesizliği:
(1) Harmonik bozulmalar, fliker Ģiddeti ve faz dengesizliğinin giderilmesine iliĢkin
uygulamalar ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.
6. Üretim Tesislerinin Tasarım ve Performans ġartları:
(1) Üretim tesisleri mevzuata uygun olarak tasarlanır, devreye alınır ve iĢletilir.
7. Talep Kontrolü:
(1) Dağıtım ġirketi, üreticinin talep kontrolünden etkilenme olasılığı bulunması
halinde etkilenen tarafı mümkün ise önceden haberdar eder. Üreticinin talep kontrolü
uygulamalarına iliĢkin hak ve yükümlülükleri Ek-6’da yer almaktadır.
8. Periyodik Bakım
(1) Üretici, üretim tesisinin koruma, bağlantı ve diğer kısımlarını periyodik
(teçhizatın özelliğine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık) olarak kontrol ettirir ve
tutanak altına alır. Tutanaklara tarih sırası verilir ve bir nüshası dağıtım Ģirketine ibraz edilir.
(2) Dağıtım Ģirketi istediği zaman üretim tesisinin bağlantı ekipmanı, koruma
düzenekleri ve diğer kısımlarının kontrolünü talep edebilir. Bu durumda üretici makul süre
içinde muayene yaptırmak ve tutanağı dağıtım Ģirketine ibrazla mükelleftir. Üretici,
denetimlerde ibraz edilmek üzere muayene ve bakım personelinin yeterlik belgelerinin bir
örneğini bulundurur.
MADDE 7. ERĠġĠM ve MÜDAHALE HAKLARI:
(1) Dağıtım ġirketi, mülkiyetin gayri ayni haklar da dahil olmak üzere;
a) Bağlantı ve dağıtım sistemi varlıklarının tesisi, iĢletmesi, bakımı, kontrolü, test
edilmesi ve sökülmesi,
b) Ölçüm sistemlerine zaman sınırlaması olmaksızın eriĢim,
hakkına sahiptir. Taraflar, temsilcileri, çalıĢanları ve taraflarca davet edilen
diğer kimseler;
a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılması gereken acil durum
müdahaleleri,
b) Dağıtım ġirketinin, dağıtım sistemini ilgili mevzuatta yer alan hükümler
uyarınca iĢletebilmek amacıyla yapacağı müdahaleler,
dıĢında diğer tarafın tesis ve/veya teçhizatına müdahale edemez.
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MADDE 8. PARALELE GĠRME
(1) Üretim tesislerinin paralele girme iĢlemlerine iliĢkin alınması gerekli tüm
tedbirler (koruma, kilitleme, iletiĢim gibi), üretim yapan üretici tarafından alınacak ve
paralele girme iĢlemleri dağıtım Ģirketinin komuta ve talimatları doğrultusunda üretim
yapan üretici tarafından üretici tesislerinde gerçekleĢtirilecektir.
MADDE 9. MÜCBĠR SEBEP HALLERĠ:
(1) Taraflar bu anlaĢmadan kaynaklanan bir yükümlülüğünü mücbir sebeplerden
dolayı yerine getirememeleri halinde; mücbir sebebe yol açan koĢulları, mahiyetini ve
tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim raporunu, mücbir sebebin süresi
boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldırmak için aldığı
önlemleri ve güncel bilgileri içeren bir raporu veya süregiden olaylarda periyodik
raporları diğer tarafa gönderir.Dağıtım Ģirketinin raporu ya da raporları resmi internet
sitesinde derhal yayımlaması yeterlidir. Ancak raporun bir suretinin istenmesi halinde
üreticiye derhal gönderilir/ibraz edilir.
MADDE 10. ÜRETĠCĠ BAĞLANTISININ VE/VEYA ENERJĠSĠNĠN
KESĠLMESĠ:
(1) Dağıtım ġirketi;
a)
a)
Bu anlaĢma ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini
gerektiren durumlarda en az 2 (iki) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle,
b)
Dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün Dağıtım ġirketi tarafından test ve
kontrolünün, tadilatının, bakımının, onarımının veya geniĢletilmesinin gerektirdiği
durumlarda en az 5 (beĢ) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle,
c)
Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlarda,
d)
Can ve mal güvenliğinin sağlanmasının gerektirdiği durumlarda,
e)
Dağıtım sistemini veya enerji alınan veya verilen baĢka bir sistemi etkileyen
veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası veya acil durumlarda,
üreticinin tesis ve/veya teçhizatının bağlantısını kesebilir.
(2) Enerji kesintisine neden olan durumun ortadan kalkmasından sonra
üreticiye ait tesis ve/veya teçhizat ilgili mevzuat hükümlerine göre yeniden
enerjilendirilir.
(3) Üreticinin bağlantı noktasında enerjisinin kesilmesine iliĢkin yazılı talebi
Dağıtım ġirketi tarafından varılan mutabakat çerçevesinde yerine getirilir. Bu kapsamda
dağıtım Ģirketinin enerjiyi kesme ve tekrar verme iĢlemleri ile ilgili olarak yaptığı harcamalar,
üretici tarafından üstlenilir.
MADDE 11. DAĞITIM SĠSTEMĠNDEN AYRILMA:
(1) Üretici, bu anlaĢmaya konu tesis ve/veya teçhizatını sistemden ayırma talebini
en az iki ay önceden Dağıtım ġirketine yazılı olarak bildirir.
(2) Dağıtım ġirketi ile üretici farklı bir süre için mutabık kalmadıkları takdirde,
sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden dört ay içerisinde birbirlerinin arazisi
içinde bulunan varlıklarını kaldırırlar.
MADDE 12. DEVĠR, TEMLĠK VE REHĠN:
(1) Üretici, bu anlaĢma kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini
baĢkalarına devir, temlik ve rehne konu edemez.
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MADDE 13. HĠZMET ALIMI:
(1) Dağıtım ġirketi ile üretici, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu
anlaĢma kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla baĢkalarına gördürebilir.
Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bu anlaĢma kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına
gelmez. Hizmet alımında bulunan üretici, bu durumu uygulamanın baĢlamasından en az 3 (üç)
iĢ günü öncesinden Dağıtım ġirketine yazılı olarak bildirir.
MADDE 14. GĠZLĠLĠK:
(1) Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri
yahut bu anlaĢmanın uygulanması sonucunda sahip oldukları ticari önemi haiz bilgilerin
gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi iĢtirakleri ve/veya hissedarları olan
tüzel kiĢiler dahil üçüncü Ģahıslara açıklamamak ve ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar
dıĢında kullanmamakla yükümlüdür. Taraflar, yeni baĢlamıĢ veya yürüyen projeleri
kapsamında danıĢmana yahut bağımsız denetim kuruluĢuna, iĢlem denetçisine veya
sigorta Ģirketine sunulan veya kamuya mal olmuĢ bilgiler ile yürürlükte olan kanun ve
düzenlemeler ya da verilmiĢ olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması
gereken bilgilerin gizli bilgi tanımına girmediğini kabul ederler.
MADDE 15. FERAGAT:
(1) Üretici yazılı olarak haklarından feragat etmediği sürece; ilgili mevzuat ve bu
anlaĢma kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme, bu haklarını kısmen veya
tamamen ortadan kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın
kısmen kullanılması, bu hakkın veya baĢka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
MADDE 16. CEZAĠ ġARTLAR:
(1) Üreticinin ilgili mevzuat ve bu anlaĢma hükümlerinin herhangi birini ihlal
etmesi durumunda, Dağıtım ġirketi, yazılı bildirim yaparak aĢağıda yer alan cezai Ģartları
uygular.
Ġhlalin Tanımı
a) Üreticinin bağlantı noktasına anlaĢma
gücü üzerinde elektrik enerjisi vermesi

b) Üreticinin tesis ve/veya teçhizatının bu
anlaĢma ve ilgili mevzuatta belirtilen
bozucu etkilere iliĢkin sınır değerlerini
aĢması
7

Üretici Tarafından Dağıtım
ġirketine Ödenmesi Gereken Ceza
Her takvim yılında; üreticinin
sisteme verdiği gücün anlaĢma gücünü
aĢması halinde, sisteme verilen gücün
anlaĢma gücünü aĢtığı değerlerin en
yükseği dikkate alınarak, ilk aĢımın
gerçekleĢtiği aydan itibaren ilgili takvim
yılı sonu veya ilgili takvim yılı sonundan
önce ise bu anlaĢmanın yürürlükte olduğu
dönem sonuna kadar ceza uygulanır. Bu
ceza, anlaĢma gücünü aĢan kısım için
(kW), ilgili takvim yılının en yüksek
Sistem
Kullanım
Fiyatı
üzerinden
hesaplanan bedelin dört misli olarak
hesaplanır. AnlaĢma gücü üzerinde
sisteme verilen enerji miktarı, destek
ödemesi hesabında dikkate alınmaz.
Ġçinde bulunulan aya ait Sistem
Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin
%5’i oranında ceza uygulanır. Bu oran
aylık olarak toplam %30 u geçemez. Ceza,
00.00-24.00 saatleri arasında bir defadan

LĠSANSSIZ ÜRETĠCĠLER ĠÇĠN DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI ANLAġMASI

c) Üreticinin ilgili mevzuatta tanımlanan
emniyet tedbirlerini almaması, yanlıĢ
manevrası, test ve iĢletme hatası veya
teçhizat arızası gibi nedenlerle Dağıtım
ġirketi
çalıĢanlarının, tesislerinin,
dağıtım sisteminin olumsuz yönde
etkilenmesi
ç) Üreticiye ait arızalı iletiĢim teçhizatının
Dağıtım ġirketinin yazılı uyarısına
rağmen onarılmaması/değiĢtirilmemesi
ve bu durumu ile kullanılmaya devam
edilmesi
d) Üreticinin dağıtım sisteminin her bir
ölçüm noktasında çekecekleri endüktif
reaktif enerjinin/verecekleri kapasitif
reaktif enerjinin, aktif enerjiye oranının
ilgili mevzuata uygun olmaması

fazla uygulanmaz.
Ġçinde bulunulan aya ait Sistem
Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin
%5’i oranında ceza uygulanır. Ceza,
00.00-24.00 saatleri arasında bir defadan
fazla uygulanmaz.

Gerekli
onarımın/değiĢikliğin
yapılmayıp ihlalin devam ettiği her gün için
içinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım
Fiyatına göre hesaplanan bedelin %1’i
oranında ceza uygulanır.
Üreticinin
o
ayki
Sistem
Kullanım Fiyatına göre hesaplanan
bedelin % 0,25’i oranında ceza uygulanır.
Ceza, her uzlaĢtırma periyodu için
yapılacak ölçümlerin sonucuna göre
00.00-24.00 saatleri arasında bir defadan
fazla uygulanmaz.
e) Üreticiye ait üretim tesisi ile bağlantı
Her bir ihlal için anlaĢma gücü
ekipmanının, Ģebeke kaybı olması üzerinden hesaplanacak aylık sistem
veya kısa devre arızası oluĢması kullanım bedeli kadar ceza uygulanır.
durumlarında, dağıtım sistemiyle
bağlantısının kesilmediğinin veya
bağlantısı kesik olduğu halde
enerjisiz Ģebekeye çok kısa, kısa
veya uzun süreli enerji verildiğinin
tespit edilmesi (ilgili kilitleme
sistemlerinin çalıĢmaması)
(2) Dağıtım ġirketinin kendisinden kaynaklanan bir nedenle bu anlaĢma
kapsamında üreticiye taahhüt ettiği anlaĢma gücünü sağlayamaması durumunda bu gücün
sağlanamadığı süreye karĢılık gelen ve ilgili aya ait toplam sistem kullanım bedeli
üzerinden hesaplanan bedel üreticiye ödenir. Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde
Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında
Yönetmelikte tanımlanan, geçici, kısa ve uzun süreli kesintiler ile iletim sisteminden
kaynaklanan nedenler ve mücbir sebepler sonucu oluĢan kesintiler için ilgili mevzuattaki
hükümler geçerlidir.
MADDE 17. EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEġMELER:
(1) Taraflar, karĢılıklı mutabakat sağlamaları halinde ve mevzuat çerçevesinde,
aralarında bu anlaĢmaya ek olarak ilave ve/veya değiĢiklik protokolleri/sözleĢmeleri
yapabilir.
(2) Bu anlaĢmanın birinci bölümünde yer alan genel hükümler, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurul kararı ile değiĢtirilebilir.
MADDE 18. TADĠLATLAR:
(1) Yönetmelik, Tebliğ ve Elektrik Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine
Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre yapılan tadilat, Ek7’e iĢlenir.
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MADDE 19. SONA ERME:
1) Bu anlaĢma;
a) Üreticinin üretim izninin Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında iptal edilmesi
veya sona ermesi hallerinde,
b) Üreticinin iflasına karar verilmesi, tasfiye memuru atanması, hukuken
tasfiyesini gerektiren bir durum ortaya çıkması veya acze düĢmesi hallerinde,
c) Üretim tesisinin geçici kabul iĢlemlerinin, bu anlaĢmanın imza tarihinden
itibaren; YG seviyesinden bağlanacak hidroelektrik üretim tesislerinde üç yıl, YG
seviyesinden bağlanacak hidroelektrik dıĢındaki üretim tesislerinde iki yıl,
AG
seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl içinde yapılmaması halinde bu
anlaĢma bu sürelerin sonunda,
kendiliğinden sona erer.
(2) Bu anlaĢmanın sona ermesi, doğmuĢ ve/veya doğacak mali yükümlülükleri
ortadan kaldırmaz.
MADDE 20. KISMĠ HÜKÜMSÜZLÜKTE ANLAġMANIN GEÇERLĠLĠĞĠ:
(1)
Bu anlaĢmanın herhangi bir hükmünün, batıl, hükümsüz, geçersiz,
uygulanamaz veya mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum anlaĢmanın geri
kalan hükümlerinin geçerliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz. Yapılan tespit
sonucunda anlaĢmanın yürütülmesine engel bir halin ortaya çıktığının anlaĢılması
durumunda, anlaĢma Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde geçersiz kabul edilir.
MADDE 21. ANLAġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
(1) Dağıtım ġirketi ile üreticinin bu anlaĢmanın hükümleri üzerinde
mutabakata varamamaları halinde, taraflar, anlaĢmazlığın çözümü konusunda Kuruma
yazılı olarak baĢvuruda bulunabilir. AnlaĢmazlıklar Kurum tarafından çözüme
kavuĢturulur.
MADDE 22. BĠLDĠRĠMLER:
(1) Bu anlaĢma uyarınca yapılacak bildirimler, taahhütlü mektup veya telgraf
kullanılarak karĢı tarafın ikamet adresine yapılır. Faturaya kayıt düĢülerek yapılacak
bildirimler de geçerlidir.
(2)
Dağıtım Ģirketinin adres değiĢikliği, resmi internet sayfasına yayımlanarak
bildirilir.
MADDE 23. MEVZUATA UYUM:
(1) Bu anlaĢmanın yürürlük tarihinden sonraki mevzuat değiĢiklikleri tarafları
bağlar. Bu anlaĢma hükümleri mevzuat hükümlerine uymama gerekçesi olarak ileri
sürülemez.
MADDE 24. YÜRÜRLÜĞE GĠRME:
(1) Bu anlaĢma, cezai Ģartlar bakımından üreticinin dağıtım sistemini
kullanmaya baĢladığı tarihte diğer hükümleri bakımından imzalandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Ekler:
1. Bağlantı Bilgileri,
2. Mülkiyet Sınırları Çizelgesi,
3. Bağlantı Tek Hat ġeması
4. Koruma Sistemi Ayarları,
5. Devreye Alma Testleri,
6. ĠletiĢim Sistemine ĠliĢkin Bilgiler,
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7. Üretici Talep Kontrolü Uygulamalarına ĠliĢkin Hak ve Yükümlülükleri,
8. Tadilat,
9. Tesis SözleĢmesi
10. Diğer Yükümlülükler
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
EK-1
BAĞLANTI BĠLGĠLERĠ
Tesisin Adresi
:
Üreticinin Bağlanacağı Nokta
:
Gerilim Seviyesi
:
Ölçüm Noktası
:
Bağlantı Ġçin Öngörülen Tarih
: (Dağıtım ġirketinin fiziki bağlantıya iliĢkin
olarak verdiği termin programı çerçevesinde)
Bağlantı Bedeli
:
Tüketim için AnlaĢma Gücü
:
Kurulu Güç
: …………………………kW
Bağlantı Gücü
: …………………………kW
Bağlantı Varlıkları
:
Üretim için AnlaĢma Gücü
Kurulu Güç
Bağlantı Varlıkları

:
: …………………………kW
:

Ölçüm Sistemi Tek Hat ġeması
Tapu Kaydı
Elektrik Projesi
ĠnĢaat/Yapı Kullanma Ġzin Belgesi

:
:
:
:
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EK-2
MÜLKĠYET SINIRLARI ÇĠZELGESĠ
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EK-3
BAĞLANTI TEK HAT ġEMASI
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EK-4
KORUMA SĠSTEMĠ AYARLARI
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EK-5
DEVREYE ALMA TESTLERĠ
Bu Ek, devreye alma programına dahil edilecek olan testleri ve kontrolleri belirler.
Ölçüm teçhizatı, topraklama ve izolasyon gibi temel testler ile Elektrik Tesisleri Kabul
Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen diğer testlere de
tabi tutulur.
1. Ölçü Transformatörleri
Yeni ölçü transformatörleri devreye alınırken Dağıtım ġirketi, saha testleri ve
denetlemeler ile ilgili olarak aĢağıdaki hususları tespit eder ve kayıt altına alır:
(a) Seri numaraları, çevirme oranı, gücü, doyma katsayısı, imal yılı, hassasiyet sınıfı
dahil olmak üzere tesis edilen üniteye ait detayları,
(b) Her sekonder sargı için GT ve AT’nin kullanılan çevirme oranı, polaritesi ve
ölçüm teçhizatını da gösterir prensip Ģeması.
Dağıtım ġirketi mevcut ölçü transformatörleri için, pratikte mümkün olduğu sürece (a)
ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri gerçekleĢtirir. Ancak, Dağıtım ġirketi her durumda GT ve
AT çevirme oranlarını tespit eder ve kayıt altına alır.
2. Ölçü Transformatörleri Bağlantı ve Yükleri
Tüm tesisler için Dağıtım ġirketi, pratikte mümkün olduğu sürece aĢağıdakileri
gerçekleĢtirir:
(a)
GT ve AT bağlantılarının doğrulanması,
(b) GT ve AT’lerin her bir ölçüm sekonderi için harici devre sekonder yük
ölçümlerinin tespit edilip kayıt altına alınması,
(c) AT ve GT’lerin ölçüm hassasiyetinin gerektirdiği en düĢük yük değerlerinin
standartlara göre (IEC185, IEC186) tespit edilip kayıt altına alınması.
3. Ölçüm Sistemi
3.1. Genel Kontroller
AĢağıdaki hususlar sahada veya baĢka bir yerde (fabrika, referans cihaz, akredite
laboratuar gibi) gerçekleĢtirilebilir:
(a) Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği uyarınca gerekli olan ölçüm sistemi
detay bilgilerinin kaydedilmesi,
(b) Kayıtlardaki GT ve AT çevirme oranlarının sahadaki oranlarla aynı olduğunun
tespit edilip kayıt altına alınması,
(c) Varsa, sayaç test terminal bloklarının sağlıklı çalıĢtığının tespit edilmesi,
(d) Kablo ve bağlantıların onaylanmıĢ Ģemaya uygunluğunun tespit edilmesi,
(e) Sayaç bağlantısının enerjinin akıĢ yönüne göre doğru yapılmıĢ olduğunun tespiti,
(f) Bağımsız Yerel Veri Toplama Ünitelerinin kullanılması durumda, sayacı Yerel
Veri Toplama Ünitesine bağlayan kanalda gerçekleĢtirilecek tahsis iĢlemlerinin ve sayaç
birimlerine ait değerlerinin veya eĢdeğer verilerin her sinyal için doğru olduğunun tespit
edilmesi,
(g) Yerel sorgulama teçhizatının doğru çalıĢtığının tespit edilmesi.
3.2. Saha Testleri
AĢağıdaki testler sahada gerçekleĢtirilir;
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(a) Yukarıdaki 1, 2 ve 3.1 maddeler uyarınca sahadaki daha önceden kontrolü
yapılmamıĢ olan kablo ve bağlantıların kontrol edilmesi,
(b) Sayaç/Yerel Veri Toplama Ünitesi’nin koordineli evrensel saate göre doğru
ayarlanmıĢ olduğunun tespiti,
(c) Sayaç terminallerindeki gerilim bağlantılarının ve fazların sırasının doğru
olduğunun kontrol edilmesi,
(d) Sayaç/Yerel Veri Toplama Ünitesi’nin ilk endeks tespit protokolünün yapılması
ve kayıt altına alınması,
(e) Her sayaç GT ve AT çevirme oranı da dikkate alınarak mevcut yükte veya harici
güç kaynağı vasıtasıyla uygulanan yükte sayaç kaydının doğru olduğunu teyit etmek amacıyla
test edilmesi,
(f) Sayaç alarm bilgilerinin fonksiyonlarının kontrol edilmesi.
4- Ġlgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuatın ve bu mevzuatta atıf yapılan standartların
öngördüğü diğer devreye alma testleri.
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EK-6
ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
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EK-7
ÜRETĠCĠNĠN TALEP KONTROLÜ UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
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EK-8
TADĠLAT
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EK-9
TESĠS SÖZLEġMESĠ

20

LĠSANSSIZ ÜRETĠCĠLER ĠÇĠN DAĞITIM SĠSTEMĠNE BAĞLANTI ANLAġMASI
EK-10
DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
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