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DUYURU METNİ 

 

Bilindiği gibi, Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin ilk olarak 

21/07/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de “Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 

yayımlanmış ve Lisanssız üretim tesisi kurulması çalışmaları başlamıştır. 

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin ilk Yönetmelik ve Tebliğin 

yayınlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü’nün 01/06/2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile elektrik piyasasında lisanssız elektrik 

üretimi kapsamında gerçekleştirilecek olan tesislerin, proje onay ve tesis kabul işlemi; “20/04/2012 

tarih 448 sayılı Makam Olur’u” çerçevesinde Teşekkülümüze verilmiştir. Söz konusu yetki Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2013 tarih 

647 sayılı ve 03/01//2014 tarih ve 18-253 sayılı yazıları ile uzatılmıştır. 

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmasından sonra bu yönetmelik ve tebliğde Kanun hükmü kapsamında değişiklik yapılmış 

ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ)” 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi 

sektöre bir canlılık getirmiş, lisansız elektrik üretimine ilişkin başvuru sayı ve kapasiteleri hızlı bir 

şekilde artmış ve artmaya devam etmektedir. Ancak, alçak gerilim (AG) seviyesinden 

bağlanabilecek küçük güçlü santrallerin yayılımının yok denecek kadar az olduğu, artışın daha çok 

orta gerilimli şebeke bağlantısında yoğunlaştığı, küçük uygulamalar için istenilen hedefte 

gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Bunun en büyük -hatta belki de tek- nedeni, 1 kW ile 1 MW 

aralığındaki bütün lisanssız GES’lerin birebir aynı müracaat, proje ve kabul süreçlerine sahip 

olmasıdır. Önümüzdeki dönemde AG seviyesinden bağlanacak santrallerin artması için belli gücün 

altındaki kurulumlarda indirgenmiş müracaat / bildirim uygulamalarının kolaylaştırılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

Yukarıdaki bahse konu için Teşekkülümüzce bir komisyon kurulmuş ve Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında, kurulu gücü 

30kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan şebeke ile paralel çalışan PV santrallerin 

bağlantısında uyulması gereken şartlar için tip şartname çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. 

Komisyon çalışması ile kurulu gücü 30kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan santraller için 

sadece dağıtım şirketine başvuru yapılarak, tasarım, kurulum ve devreye alma işlemlerin bu tip 

şartnameye göre yapılabileceği değerlendirilmiştir. 

 

Konunun önemine binaen uygulama birlikteliği sağlamak üzere, Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında, güneş enerjisine dayalı elektrik 

üretim santrallerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) 

kapsamında, kurulu gücü 30 kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan ve şebeke ile paralel 

çalışan PV santrallerin bağlantısında uyulması gereken şartları içeren taslak çalışma yazı ekinde 

gönderilmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında 

kurulu gücü 30 kWp’e (30kWp dahil) kadar güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri tip 

şartnamaesi taslağı 15 gün süreyle kamuoyu görüşüne açılmıştır.  

İlgililerin taslak düzenlemeler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve 

tekliflerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen (MS Word) formatında 

bilal.simsek@tedas.gov.tr, cetin.celik@tedas.gov.tr, hasan.tug@tedas.gov.tr e-posta adresine 

göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

NOT: Görüşlerin bildirilmesinde aşağıdaki Görüş Bildirim Forumunun kullanılması rica 

olunur. 

 

 

EK: 

EK-1: Taslak çalışma (68 sayfa) 

EK-2: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa) 
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