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YÖNETMELİK

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 28/1/2014 tar�hl� ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k P�yasası Bağlantı ve
S�stem Kullanım Yönetmel�ğ�n�n 10/A maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(8) Tarımsal faal�yet amaçlı bağlantı talepler�nde, b�rden fazla taleb�n bulunması ve şebeke yatırımının
gerekmes� hal�nde, bu kapsamda tes�s ed�len bağlantı hatları, tarımsal bağlantı hattı olarak kabul ed�l�r. Bu çerçevede,
tarımsal bağlantı hattı tes�s ed�lmes� �ç�n, f��l� şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 km’ye kadar olan kullanım yerler�
�ç�n en az �k� ve uzaklığı 5 km’ye kadar olan kullanım yerler� �ç�n en az beş kullanım yer�ne �l�şk�n bağlantı
başvurusunun yapılmış olması gerek�r. Bu kapsamda bulunan kullanım yerler�ne �l�şk�n bağlantı hattı mesafes� her b�r
kullanım yer� �ç�n beş yüz metre olarak uygulanır. Bu çerçevede, ortak kullanıma konu şebeke unsurları �lg�l� dağıtım
ş�rket� tarafından tes�s ed�l�r. Tarımsal bağlantı hattının yapılacağı taşınmazlar �ç�n söz konusu taşınmaz mal�k�n�n
muvafakat�n�n ver�lm�ş olduğu kabul ed�l�r.

(9) Sek�z�nc� fıkra kapsamında tes�s ed�len tarımsal bağlantı hattı, geç�c� kabulünün tamamlanması �le b�rl�kte
herhang� b�r �şleme gerek kalmaksızın dağıtım tes�s� n�tel�ğ�n� ha�z olur. Talep hal�nde bu hattan yen� bağlantı
görüşler� ver�l�r.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 10/B maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Bağlantı taleb�ne konu yer�n tüket�m tes�s� olması hal�nde �lg�l� tüket�m tes�s�n�n dağıtım şebekes�ne

bağlantısının sağlanması amacıyla tes�s ed�lecek bağlantı hattının, kullanım yer�n�n bulunduğu kullanıcı
mülk�yet�ndek� araz� sınırları dışında kalan kısmı;

a) Meskun mahal �ç�nde bulunan OG kullanıcıları �ç�n beş yüz metreden,
b) Meskun mahal �ç�nde bulunan AG kullanıcısı �ç�n altmış metre, b�rden fazla kullanıcı olması hal�nde yüz

y�rm� metreden,
c) Meskun mahal dışında bulunan AG kullanıcıları �ç�n �k� yüz metreden,
fazla olamaz. Bu mesafeler� aşan kısımlar, dağıtım tes�s� çerçeves�nde yapılır.”
MADDE 3- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 4- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


