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Elektrik Piyasası Bağlantı ve 
Sistem Kullanım Yönetmeliğinde 
Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından hazırlanan, 
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem 
Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 8 
Eylül 2022 tarih ve 31947 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. 

Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 
10/A maddesine aşağıdaki fıkralar ek-
lendi.
"(8) Tarımsal faaliyet amaçlı bağ-

lantı taleplerinde, birden fazla talebin 
bulunması ve şebeke yatırımının gerek-
mesi halinde, bu kapsamda tesis edilen 
bağlantı hatları, tarımsal bağlantı hattı 
olarak kabul edilir. Bu çerçevede, tarım-
sal bağlantı hattı tesis edilmesi için, fi-
ili şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 
km’ye kadar olan kullanım yerleri için 
en az iki ve uzaklığı 5 km’ye kadar olan 
kullanım yerleri için en az beş kullanım 

yerine ilişkin bağlantı başvurusunun 
yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda 
bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağ-
lantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri 
için beş yüz metre olarak uygulanır. Bu 
çerçevede, ortak kullanıma konu şebeke 
unsurları ilgili dağıtım şirketi tarafından 
tesis edilir. Tarımsal bağlantı hattının 
yapılacağı taşınmazlar için söz konusu 
taşınmaz malikinin muvafakatinin veril-
miş olduğu kabul edilir.

(9) Sekizinci fıkra kapsamında tesis 
edilen tarımsal bağlantı hattı, geçici 
kabulünün tamamlanması ile birlikte 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
dağıtım tesisi niteliğini haiz olur. Talep 
halinde bu hattan yeni bağlantı görüş-
leri verilir.”

Aynı Yönetmeliğin 10/B madde-
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“(1) Bağlantı talebine konu yerin tü-

ketim tesisi olması halinde ilgili tüketim 
tesisinin dağıtım şebekesine bağlantısı-
nın sağlanması amacıyla tesis edilecek 
bağlantı hattının, kullanım yerinin bu-
lunduğu kullanıcı mülkiyetindeki arazi 
sınırları dışında kalan kısmı;

a) Meskunmahal içinde bulunan OG 
kullanıcıları için beş yüz metreden,

b) Meskunmahal içinde bulunan 
AG kullanıcısı için altmış metre, birden 
fazla kullanıcı olması halinde yüz yirmi 
metreden,

c) Meskunmahal dışında bulunan AG 
kullanıcıları için iki yüz metreden,

fazla olamaz. Bu mesafeleri aşan 
kısımlar, dağıtım tesisi çerçevesinde ya-
pılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hü-
kümlerini Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanı yürütür.

Mesleğimize, meslektaşlarımıza ilişkin görevlerimizi yerine getirebilmemizin yolu, gücünü üyesinden alan, bağımsız 
ve mali olarak güçlü bir Oda olmaktan geçmektedir. Bu sebeple üyelerimizin Oda aidatlarını zamanında ödemesi önem 
arz etmektedir.

Bilindiği gibi, önceki yılların aidat bedelleri, TMMOB Ana Yönetmeliğinin 99. maddesine göre, içerisinde bulunulan 
yılın aidat bedeli üzerinden güncellenerek tahakkuk ettirilmektedir.

Yukarıdaki maddeye göre; 2022 yılı için 25,00 TL/ay olarak belirlenmiş olan üyelik aidatları 2022 yılı içerisinde 
ödenmediği takdirde, 2023 yılı aidat tutarı olan 45,00 TL/ay üzerinden tahsil edilecektir.

Aidat ödemelerinizi
• Şube ve Temsilciliklerimiz aracılığıyla,
• https://emop.emo.org.tr/uye adresinden kredi kartına taksit seçeneğiyle,
• Açıklama kısmına AD SOYAD ve SİCİL NUMARASI bilgilerinizi ekleyerek aşağıdaki hesap numarasına yatırarak
gerçekleştirebilirsiniz. 

Üyelerimize Duyuru

T. İş Bankası
Hesap Adı : Elektrik Mühendisleri Odası

IBAN : TR52 0006 4000 0013 4010 0059 41

Akbank Basmane Şubesi
Hesap Adı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

IBAN : TR88 0004 6000 5288 8000 0048 80


