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10 Eylül 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31949

TEBLİĞ

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 412)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; Haz�ne taşınmazları üzer�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı

l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması amacıyla �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes�ne veya kullanma �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve
esasların bel�rlenmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ; Haz�ne taşınmazları üzer�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı l�sanssız

elektr�k üret�m� yapılması amacıyla tes�s ed�lecek �rt�fak hakları �le ver�lecek kullanma �z�nler�ne �l�şk�n �şlemler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ; 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı

Elektr�k P�yasası Kanununun 14 üncü maddes�, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 101 �nc� maddes�, 19/6/2007 tar�hl� ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haz�ne
Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�k �le 12/5/2019 tar�hl� ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bağlantı anlaşması: Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca l�sanssız

üret�m faal�yet� gerçekleşt�recek yatırımcı �le �lg�l� şebeke �şletmec�s� arasında �mzalanan anlaşmayı,
b) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu: Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� hükümler�

uyarınca �lg�l� şebeke �şletmec�s� tarafından düzenlenen ve kurulması planlanan l�sanssız üret�m tes�s�ne �l�şk�n koşulları
�çeren belgey�,

c) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını (M�llî Emlak Genel Müdürlüğü),
ç) Dağıtım bölges�: B�r dağıtım ş�rket�n�n veya dağıtım l�sansı sah�b� OSB’n�n l�sansında tanımlanan bölgey�,
d) Haz�ne taşınmazı: Haz�nen�n özel mülk�yet�ndek� taşınmazlar �le Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak�

yerler�,
e) İdare: İllerde çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğünü (m�llî emlak da�res� başkanlığı veya m�llî

emlak müdürlüğü), �lçelerde m�llî emlak müdürlüğünü yoksa m�ll� emlak şefl�ğ�n�,
f) İrt�fak hakkı: B�r taşınmaz üzer�nde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermey� veya mülk�yete �l�şk�n bazı

hakların kullanılmasından vazgeçmey� kapsayan ve d�ğer b�r taşınmaz veya k�ş� leh�ne aynî hak olarak kurulan
yükümlülüğü,

g) Kanun: 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,
ğ) Kullanma �zn�: Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzer�nde k�ş�ler leh�ne İdarece ver�len �zn�,
h) Ön �z�n: İrt�fak hakkı tes�s ed�lmeden veya kullanma �zn� ver�lmeden önce; tesc�l, �fraz, tevh�t, terk ve

benzer� �şlemler�n yapılması veya �mar planının yaptırılması, değ�şt�r�lmes� ya da uygulama projeler�n�n hazırlanması ve
onaylatılması g�b� �şlemler�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n İdarece ver�len �zn�,

ı) Sözleşme: İdare �le yatırımcı arasında düzenlenen ve �mzalanan anlaşmayı,
�) Şebeke �şletmec�s�: İlg�s�ne göre TEİAŞ’ı, dağıtım ş�rket�n� veya OSB dağıtım l�sansı sah�b� tüzel k�ş�y�,
j) Uygulama projes�: Taşınmazın üzer�nde yapılacak olan yapı veya tes�sler�n �nşaatına esas olacak ayrıntıda

düzenlenen, yatırım aşamalarını ve term�n planını da �çeren, �nşa ed�lecek bölümler�n b�ç�mler�n�n ve boyutlarının
uygulamaya esas teşk�l edecek şek�lde açık ve kes�n olarak bel�rt�ld�ğ� projey�,

k) Yatırımcı: Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapacak kamu kurum ve kuruluşu �le
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

l) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları: H�drol�k, rüzgâr, güneş, jeotermal, b�yokütle enerj� kaynaklarını,
m) Yönetmel�k: Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�ğ�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Başvuruda bulunab�lecekler
MADDE 5- (1) Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı l�sanssız elektr�k üret�m� yapılmasına yönel�k olarak

Haz�ne taşınmazları üzer�nde �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes� ya da kullanma �zn� ver�lmes� amacıyla;
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a) Maden veya jeotermal �şletme ruhsat sah�pler�,
b) Sanay� abone grubunda yer alan k�ş�ler,
c) Kamu ve özel h�zmetler sektörü �le d�ğer abone grubunda yer alan k�ş�ler,
ç) Tarımsal faal�yetler abone grubunda yer alan k�ş�ler,
başvuruda bulunab�l�r.
(2) L�sanssız elektr�k üret�m� dışında d�ğer amaçlarla leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�len veya adına kullanma �zn�

ver�len yatırımcılar, �rt�fak hakkı tes�s ed�len veya kullanma �zn� ver�len Haz�ne taşınmazının b�r kısmında l�sanssız
elektr�k üret�m� faal�yetler� gerçekleşt�rmek amacıyla başvuruda bulunab�l�rler.

(3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan k�ş�ler bu Tebl�ğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
(4) Yatırımcıların b�r tüket�m tes�s� �ç�n b�rden fazla üret�m tes�s� kurmak �stemes� hal�nde, tüket�m tes�s� �le

aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üret�m tes�sler�n�n aynı görevl� tedar�k ş�rket� bölges� sınırları �ç�nde
bulunması gerekmekted�r.

İrt�fak hakkı veya kullanma �zn� ver�leb�lecek alanlar
MADDE 6- (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde, 3/7/2005 tar�hl� ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz�

Kullanımı Kanununun 14 üncü maddes� çerçeves�nde;
a) Büyük Ova Koruma Alanı dışında 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len k�ş� ve kurumlara,
b) Büyük Ova Koruma Alanı �ç�nde �se sadece;
1) Tarımsal faal�yetler abone grubunda yer alan k�ş�lere,
2) Maden veya jeotermal �şletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sah�pler�ne,
3) Tes�ste kullanılacak atıkların “b�yokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu

kurum ve kuruluşuna ve tes�s�n �şlet�lmes�nden sorumlu gerçek veya tüzel k�ş�l�ğ�ne a�t olması şartıyla, 2/4/2015 tar�hl�
ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne göre “beled�ye atıkları” olarak
sınıflandırılan atıklar �le kamu kurum ve kuruluşları tarafından �şlet�len tes�slerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma
çamurlarının kullanılacağı tes�sler �ç�n kamu kurum ve kuruluşlarına,

�rt�fak hakkı tes�s ed�leb�l�r veya kullanma �zn� ver�leb�l�r.
Üret�m m�ktarı
MADDE 7- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yen�leneb�l�r enerj� kaynağına dayalı elektr�k üret�m tes�sler�n�n güç

sınırı, Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ�ne göre bel�rlen�r.
Taşınmazların bel�rlenmes�
MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında �rt�fak hakkı tes�s ed�lecek veya kullanma �zn� ver�lecek Haz�ne

taşınmazları Bakanlıkça resen veya yatırımcıların taleb� üzer�ne bel�rlen�r.
(2) Güneş enerj�s�ne dayalı olarak kurulacak l�sanssız elektr�k üret�m� tes�sler�nde b�r MW  başına kurulu güç

�ç�n azam� on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına �z�n ver�l�r.
Bakanlığa gönder�lecek b�lg� ve belgeler
MADDE 9- (1) Yatırımcılar tarafından İdareye yapılan başvurulara veya Bakanlıkça resen bel�rlenen Haz�ne

taşınmazlarına �l�şk�n;
a) 26/4/2009 tar�hl� ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 324)’nde

bel�rt�len b�lg� ve belgeler,
b) Tahm�n ed�len bedel tesp�t raporları,
c) İl tarım ve orman müdürlüğünün Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanunu kapsamındak� görüşü,
ç) Başvuru aşamasında alınan b�lg� ve belgeler,
İdarece Bakanlığa �let�l�r.
İhale bedel� ve usulü
MADDE 10- (1) İrt�fak hakkı tes�s� veya kullanma �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n �halelerde �haleye katılacaklar �hale

önces� Kanun ve Yönetmel�kte yer alan b�lg� ve belgelerle b�rl�kte;
a) Kurulması planlanan elektr�k üret�m tes�s�n�n türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, h�drol�k veya b�yokütle

enerj�s�ne dayalı üret�m tes�s�) �le kurulu gücünü bel�rt�r d�lekçey�,
b) Tüket�m abonel�ğ�/abonel�kler� �ç�n bağlantı anlaşmasındak� sözleşme gücünü gösteren �lg�l� Şebeke

İşletmec�s�nden alınacak yazıyı,
İdareye tesl�m ederler.
(2) Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması amacıyla tes�s ed�lecek �rt�fak hakları �le

ver�lecek kullanma �z�nler�nde �lk yıl bedel�, taşınmazın ray�ç bedel�n�n yüzde b�r�d�r.
(3) İrt�fak hakkı tes�s� veya kullanma �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n �hale �şlemler�, Kanunun 17 nc� maddes�nde

bel�rt�len �lanlar yapılmak suret�yle, y�ne Kanunun 51 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�ne göre pazarlık
usulüyle yapılır.

(4) Ancak;
a) Kend�ler�ne ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes� sırasında �ht�yaç duyulan elektr�k enerj�s�n�n tem�n� amacıyla;
1) 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa göre genel yönet�m

kapsamındak� kamu �dareler�ne,

e
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2) Yurt �ç� özgün gel�şt�rme ve �ler� teknoloj� gerekt�ren savunma, havacılık ve uzay sanay�� alanlarında faal�yet
gösteren ve Savunma Sanay�� Başkanlığınca b�ld�r�len yatırımcılara,

3) 8/6/1984 tar�hl� ve 233 sayılı Kamu İkt�sad� Teşebbüsler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 54
üncü maddes� kapsamındak� kuruluşlara,

4) 20/8/2016 tar�hl� ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmes� �le Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı �le desteklenen
yatırımlar �ç�n yatırımcılara,

5) 9/1/2002 tar�hl� ve 4737 sayılı Endüstr� Bölgeler� Kanunu (Endüstr� Bölgeler� Kanunu ve Organ�ze Sanay�
Bölgeler� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun) ve 26/6/2001 tar�hl� ve 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme
Bölgeler� Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı �le kurulan endüstr� bölges� ve teknoloj� gel�şt�rme bölges�
yönet�c� ş�rketler�ne,

6) Kamu yararına çalışan derneklere ve verg� muaf�yet� tanınan vakıflara,
b) 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k Enerj�s� Üret�m� Amaçlı

Kullanımına İl�şk�n Kanuna göre tes�ste kullanılacak atıkların “b�yokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf
sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna a�t olması şartıyla; Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne göre “beled�ye atıkları”
olarak sınıflandırılan atıklar �le kamu kurum ve kuruluşları tarafından �şlet�len tes�slerden ortaya çıkan atıklar ve/veya
arıtma çamurlarının kullanılacağı l�sanssız elektr�k üret�m faal�yet� gerçekleşt�recek tes�sler �ç�n kamu kurum ve
kuruluşlarına,

c) Maden veya jeotermal �şletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sah�b�ne,
ç) L�sanssız elektr�k üret�m� dışında d�ğer amaçlarla leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�len veya adına kullanma �zn�

ver�len yatırımcılara,
Kanunun 17 nc� maddes�ne göre �lan yapılmaksızın doğrudan �rt�fak hakkı tes�s ed�leb�l�r veya kullanma �zn�

ver�leb�l�r.
Ön �z�n ver�lmes�
MADDE 11- (1) Haz�ne taşınmazları hakkında yapılan �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� �haleler�n�n onayını

müteak�p, yatırımcılara f��l� kullanımı olmaksızın Yönetmel�k ek� Ön İz�n Sözleşmes� (Ek-12) düzenlenmek suret�yle b�r
yıl sürel� ön �z�n ver�l�r.

(2) Ön �z�n sözleşmes�n�n notere tesc�l ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �çer�s�nde bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu, ön �z�n sah�b� tarafından İdareye tesl�m ed�l�r. İdarece, bağlantı aşamasına çağrı mektubunda yer alan kurulu
güç �ç�n gerekl� taşınmaz m�ktarı tesp�t ed�lerek ön �z�n ver�lmes� gereken taşınmaz yüzölçümü bel�rlenerek ön �z�n
sözleşmes� rev�ze ed�l�r. Taşınmazın kalan kısmının �frazının mümkün olması hal�nde taşınmaz �fraz ed�l�r.

(3) İk�nc� fıkra kapsamında bel�rlenen taşınmaza �l�şk�n aşağıda bel�rt�len �ş ve �şlemler yatırımcı tarafından ön
�z�n süres� �çer�s�nde gerçekleşt�r�l�r:

a) Taşınmazın tesc�l, �fraz, tevh�t, terk ve benzer� �şlemler�n�n yapılması.
b) Taşınmazın �mar planının yaptırılması, değ�şt�r�lmes� �le �lg�l� �darelerce onaylanması.
c) Uygulama projeler�n�n hazırlanması ve 30/12/2014 tar�hl� ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Elektr�k Tes�sler� Proje Yönetmel�ğ� esaslarına göre projeler�n onaylanması.
ç) Tes�s�n kurulacağı taşınmazlarla �lg�l� olarak Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanununun 13 üncü ve 14

üncü maddeler� gereğ�nce �lg�l� �darelerden gerekl� �z�nler�n alınması.
d) Üret�m tes�s�n�n yer� hakkında çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğünden ÇED �le �lg�l� uygunluk

yazısının alınması.
e) Elektr�k üret�m tes�s�n�n dağıtım veya �let�m s�stem�ne bağlantısını tem�nen Haz�ne taşınmazının bulunduğu

bölgede görevl� elektr�k dağıtım ş�rket� �le bağlantı anlaşmasının yapılması.
f) İlg�l� mevzuat uyarınca alınması gereken d�ğer �z�n ve ruhsatların alınması.
g) Taşınmazın bulunduğu yere �l�şk�n �lg�l� şebeke �şletmec�s�nden bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun

alınması.
(4) Ön �z�n süres� gerekl� hâllerde bedel� karşılığında uzatılab�l�r. Ancak, ön �z�n süres�n�n toplamı dört yılı

geçemez. Ön �z�n bedel�, �hale bedel�n�n; b�r�nc� ve �k�nc� yıllar �ç�n yüzde y�rm�s�, üçüncü yıl �ç�n yüzde otuzu,
dördüncü yıl �ç�n yüzde kırkı olarak bel�rlen�r. Bu şek�lde bel�rlenen ön �z�n bedel� �k�nc�, üçüncü ve dördüncü yıllar �ç�n;
�hale bedel�n�n Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes� uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzer�nden hesaplanır. F��l�
kullanım olması hal�nde bu alana �sabet eden ön �z�n bedel�, �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� �hale bedel�d�r.

İrt�fak hakkı tes�s� veya kullanma �zn� ver�lmes�
MADDE 12- (1) Ön �z�n ver�len yatırımcılar tarafından; ön �z�n dönem�nde 11 �nc� maddede bel�rt�len

yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� ve ön �zne konu Haz�ne taşınmazları üzer�nde yatırımcılar tarafından lehler�ne �rt�fak
hakkı tes�s ed�lmes� veya kullanma �zn� ver�lmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, Bakanlıktan �z�n alınmaksızın �lg�l� val�l�kçe
(çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) Yönetmel�k ek� İrt�fak Hakkına İl�şk�n Resm� Senede Yazılacak
Hükümler (Ek-14) veya Kullanma İzn� Sözleşmes� (Ek-16) düzenlenmes� suret�yle y�rm� dokuz (29) yıla kadar
bağımsız ve sürekl� n�tel�kte olmayan �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r veya kullanma �zn� ver�l�r.
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(2) H�droelektr�k enerj�s�ne dayalı üret�m tes�sler� �le �lg�l� projeler �ç�n �rt�fak hakkı tes�s ed�leb�lecek veya
kullanma �zn� ver�leb�lecek Haz�ne taşınmazlarının yüzölçümü bel�rlen�rken, Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü veya
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleş�m yer� projes�nde bel�rlenen alanlar; jeotermal enerj�ye
dayalı üret�m tes�sler� �le �lg�l� projeler �ç�n �rt�fak hakkı tes�s ed�leb�lecek veya kullanma �zn� ver�leb�lecek Haz�ne
taşınmazlarının yüzölçümü bel�rlen�rken �se Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleş�m yer�
projes�nde bel�rlenen alanlar esas alınır.

İnşaat süreler�
MADDE 13- (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde yapılacak olan l�sanssız elektr�k üret�m tes�sler�ne �l�şk�n

�şlemlerde Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ�nde düzenlenen �lg�l� �nşaat süreler�ne �l�şk�n
hükümler uygulanır.

(2) L�sanssız elektr�k üret�m tes�sler�n�n kabuller� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı veya yetk�lend�rd�ğ�
kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

İrt�fak hakkı tes�s ed�len veya kullanma �zn� ver�len taşınmazlar üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m�
MADDE 14- (1) L�sanssız elektr�k üret�m� dışında d�ğer amaçlarla yatırımcılar leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�len

veya kullanma �zn� ver�len Haz�ne taşınmazlarının b�r kısmı üzer�nde hak lehtarları tarafından l�sanssız elektr�k üret�m�
yapılmasının �sten�lmes� hal�nde;

a) Kurulması planlanan elektr�k üret�m tes�s�n�n türü �le kurulu gücünü bel�rt�r d�lekçe,
b) Tüket�m abonel�ğ�/abonel�kler� �ç�n bağlantı anlaşmasındak� sözleşme gücünü gösteren �lg�l� şebeke

�şletmec�s�nden alınacak yazı,
c) Mevcut �rt�fak hakkı tes�s ed�len veya kullanma �zn� ver�len Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k

üret�m� yapılması talep ed�len alanın �şaretlend�ğ� koord�natlı krok�,
�le b�rl�kte Haz�ne taşınmazının bulunduğu İdareye başvurulur.
(2) Val�l�kler (çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) tarafından 9 uncu maddede bel�rt�len b�lg� ve

belgeler, İdaren�n görüşü de eklenmek suret�yle Bakanlığa gönder�l�r. Bu madden�n üçüncü fıkrasının (a) bend�
kapsamında kalan alanlara �l�şk�n tahm�n ed�len bedel tesp�t raporu gönder�lmez.

(3) Bakanlık tarafından yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda bu taleb�n uygun bulunması hal�nde
l�sanssız elektr�k üret�m�n�n;

a) İmar planı ve/veya proje rev�zyonu gerekt�rmeyen; onaylı �mar planı ve uygulama projes� kapsamındak� yapı
ve tes�sler �le açık otoparkların üstünde (çatı ve benzer�) ve/veya cepheler�nde yapılması durumunda; �lg�l� �dareler�n de
görüşler� alınmak suret�yle, mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�ne �lave bedel alınmaksızın ve sözleşme
değ�ş�kl�ğ� yapılmaksızın �şlem tes�s ed�lmes� hususu �lg�l� val�l�ğe (çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü)
b�ld�r�l�r.

b) Mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn�ne esas onaylı uygulama projes� dah�l�nde ve �mar mevzuatına göre
yapılaşmaya müsa�t boş alanlarda yapılması durumunda; mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�ne �lave bedel
alınmak ve sözleşme değ�ş�kl�ğ� yapılmak suret�yle �şlem tes�s ed�lmes� hususu �lg�l� val�l�ğe (çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m
değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) b�ld�r�l�r. Bu durumda;

1) Val�l�kçe (çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) hak lehtarına, 11 �nc� maddede bel�rt�len
�şlemler�n yapılması ve �lg�l� �darelerden alınması gereken d�ğer tüm �z�nler�n alınması amacıyla b�r yıla kadar süre ver�l�r
ve gerekl� hallerde bu süre toplamı �k� yılı geçmemek üzere val�l�kçe (çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü)
uzatılab�l�r.

2) Bel�rt�len �şlemler�n süres� �çer�s�nde tamamlanmasından sonra, hak lehtarı tarafından val�l�ğe (çevre, şeh�rc�l�k
ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) başvurulur.

3) Val�l�k (çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) tarafından, bel�rt�len �şlemler�n yapıldığının ve �lg�l�
�darelerden alınması gereken d�ğer tüm �z�nler�n alındığının tesp�t ed�lmes� hal�nde; mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma
�zn� bedel�ne �lave bedel alınmak ve sözleşme değ�ş�kl�ğ� yapılmak suret�yle gerekl� �şlemler val�l�kçe (çevre, şeh�rc�l�k ve
�kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü) yürütülür.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bend� kapsamında kalan alanlarda, mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�ne
�lave olarak hak lehtarlarına �z�n ver�len kısmın �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�; bu kısmın yüzölçümünün,
taşınmazın car� yıl �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� metre kare b�r�m bedel�n�n yarısıyla çarpılması suret�yle bulunacak
bedeld�r. Mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn�n�n bedels�z olması durumunda �se hak lehtarlarına �z�n ver�len kısmın
�rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın ray�ç bedel�n�n yüzde b�r� �le çarpılması
suret�yle bulunacak bedeld�r. Ancak bu kısımlar üzer�nde yapılan l�sanssız elektr�k üret�m� faal�yet�nden Haz�nece
ayrıca hasılat payı alınmaz.

Maden veya jeotermal �şletme ruhsatı alanlarına �sabet eden Haz�ne taşınmazlarına �l�şk�n �şlemler
MADDE 15- (1) Yetk�l� kurumlarca ver�lm�ş maden veya jeotermal �şletme ruhsatı dah�l�nde kalan Haz�ne

taşınmazlarının yapılaşma bulunmayan kısımlarında ruhsat sah�b� tarafından l�sanssız elektr�k üret�m� yapılmasının
talep ed�lmes� hal�nde;

a) Kurulması planlanan elektr�k üret�m tes�s�n�n türü �le kurulu gücünü bel�rt�r d�lekçe,
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b) Tüket�m abonel�ğ�/abonel�kler� �ç�n bağlantı anlaşmasındak� sözleşme gücünü gösteren �lg�l� şebeke
�şletmec�s�nden alınacak yazı,

c) L�sanssız elektr�k üret�m� yapılması talep ed�len alanın �şaretlend�ğ� koord�natlı krok�,
�le b�rl�kte Haz�ne taşınmazının bulunduğu İdareye başvurur. İdare tarafından 9 uncu maddede bel�rt�len b�lg� ve

belgeler Bakanlığa �let�l�r.
(2) Bakanlık tarafından yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda bu taleb�n uygun bulunması hal�nde,

�lg�s�ne göre Maden ve Petrol İşler� Genel Müdürlüğü ya da Enerj� İşler� Genel Müdürlüğünün uygun görüşler� de
alınmak suret�yle, �şletme ruhsatı sah�b�ne ruhsat süres�yle sınırlı olmak kaydıyla 10 uncu madden�n dördüncü
fıkrasının (c) bend� uyarınca �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� �hales� yapılır.

Sözleşmen�n sona ermes� ve fesh�
MADDE 16- (1) İrt�fak hakkı ve kullanma �zn� sözleşmes�, sözleşme süres�n�n b�t�m� �le sona erer.
(2) Sözleşme;
a) Sözleşme hükümler�ne aykırı davranılması,
b) Taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması,
c) Adına kullanma �zn� ver�len ya da leh�ne �rt�fak hakkı kurulan tarafından talep ed�lmes�,
ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön �z�n sözleşmes�n�n notere tesc�l ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün

�çer�s�nde İdareye tesl�m ed�lmemes�,
d) Bağlantı anlaşmasının �ptal ed�lmes�,
hâl�nde İdarece feshed�l�r. Bu durumda, �z�n sah�b�nden veya hak lehtarından car� yıl kullanma �zn� veya �rt�fak

hakkı bedel�n�n yüzde y�rm� beş� tutarında tazm�nat alınır ve ayrıca, alınan tem�natlar Haz�neye gel�r kayded�l�r.
(3) Sözleşmen�n sona ermes� veya feshed�lmes� hâl�nde, Haz�ne taşınmazı üzer�ndek� tüm yapı ve tes�sler

sağlam ve �şler durumda tazm�nat veya bedel ödenmeks�z�n Haz�neye �nt�kal eder ve bundan dolayı leh�ne �rt�fak hakkı
tes�s ed�len veya adına kullanma �zn� ver�len tarafından ya da üçüncü k�ş�lerce herhang� b�r hak ve talepte bulunulamaz.
Sözleşmen�n sona ermes� ya da fesh� hal�nde �lg�l� şebeke �şletmec�s� �le Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumuna
b�ld�r�mde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Bu Tebl�ğde hüküm bulunmayan hallerde Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında

Yönetmel�k, Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� �le M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 324) ve
�lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 18- (1) 7/2/2014 tar�hl� ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� (Sıra

No: 362) yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut başvurular ve devam eden �şlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız

elektr�k üret�m� yapılması amacıyla;
a) Tes�s ed�len �rt�fak hakkı veya ver�len kullanma �z�nler�ne �l�şk�n olarak hak lehtarınca talep ed�lmes� hal�nde

sözleşme hükümler� bu Tebl�ğe uyarlanır.
b) Yatırımcılar tarafından �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes� veya kullanma �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n yapılan başvurular

geçerl� kabul ed�lerek Bakanlıktan yen� b�r yazı beklen�lmeks�z�n bu Tebl�ğde bel�rt�len şek�lde �şlemlere devam ed�l�r.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


