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İlgi :

a) 03/01/2015 tarihli ve Bila sayılı yazı.
b) 03/01/2015 tarihli ve Bila sayılı bilgi edinme yazısı.

İlgi’de kayıtlı bilgi edinme yazısında özetle; 2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî
Gazete yayımlanan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’
(Yönetmelik) ve ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ’ hükümleri kapsamında yürütülen lisanssız üretim faaliyetlerine
ilişkin olarak, kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu (Çağrı Mektubu) düzenlenen
kişilerin, söz konusu Çağrı Mektubu’nda yapılan hatanın düzeltilmesi için ilgili dağıtım
şirketine başvuruda bulunulduğu ve dağıtım şirketince kendileri için farklı tarihli bir çağrı
mektubu düzenlendiği ifade edilerek, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sürenin hangi
çağrı mektubunda yer alan tarihte başlayacağına ilişkin olarak Kurumumuzdan bilgi talep
edilmiştir.
Söz konusu talebinize ilişkin olarak; Yönetmeliğin, “Bağlantı ve sistem kullanımı için
başvuru” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının; “Hidrolik kaynağa dayalı üretim
tesisleri bakımından ilgili İl Özel İdaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer
kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul edenler ile rüzgar enerjisine
dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir. Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin
alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün
süre verilir. Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim
tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel
kişilerin onayına sunar.”… hükmü kapsamında verilen 180 günlük süre ile Yönetmeliğin aynı
maddesinin dördüncü fıkrasının;
“Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerinin, söz
konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından anlaşılması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişilere İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından üç ay ilave süre verilir.” hükmü kapsamında belirlenen üç ay ilave sürenin
toplamından oluşan toplam 270 günlük süre verilmektedir.
Bu süre zarfında ilgili kişi tarafından; üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi şebeke
işletmecisi ile bağlantı anlaşması yapılmak üzere, ilgili teknik mevzuat hükümleri kapsamında
alınması gereken proje onayı ve gerekli olması halinde diğer belgeler ile şebeke işletmecisine,
başvuruda bulunulması gerekmektedir.
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Sonuç olarak; Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen 270 günlük sürenin başlangıç
tarihinin; ilgili kişi için şebeke işletmecisi tarafından düzenlenen ilk Çağrı Mektubu’nun ilgili
kişiye tebliğ tarihi olduğu ve lisanssız üretim mevzuatında 270 günlük sürenin, her hangi bir
şekilde uzatılmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı ve bu doğrultuda işlem tesis
edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Uğur CİNGİ
Başkan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM
DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB'ler,
TEDAŞ,EDAŞ,YEGM,OSBÜK
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