Usul ve Esas Kapsamındaki İlk
Başvurular (Ek-1’de yer alan bilgi
ve belgeler ve Ek-2 ile Şebeke
İşletmecisine {Merkez/Taşra})
Tam ve eksiksiz sunulmayan
başvuru değerlendirmeye alınmaz

Ocak 2018

6 ncı madde ikinci ve dördüncü
fıkra hükmü saklı kalmak kaydı
ile Bağlantı Görüşü ve Ek-3 Çağrı
Mektubu Oluşturulması

− Tam ve eksiksiz sunulmayan başvurular (eksiklikler ile)
− Olumsuz başvurular (gerekçeler ile)
− Çağrı Mektubu düzenlenen başvurular
ilan edilir.
• Ayın 25’inde Ek-5 duyurulur.
• İlanı takip eden 7 gün içinde Çağrı Mektubu elden alınabilir.
aksi takdirde postaya verilir

1-20 Şubat 2018
20-28 Şubat 2018

Bağlantı Anlaşması
imzalayanlar ile Çağrı
Mektubu hükümsüz hale
gelenlerin ilanı

21-30 Eylül 2018

Bağlantı Anlaşması İmzalanması

28 Ağustos-11 Eylül 2018

Çağrı Mektubunun tebliğ edildiği
tarihten itibaren 90 gün içerisinde
proje onayı
90 gün içerisinde proje onayı için
başvuruda bulunulmak kaydıyla 90
gün ek süre
27 Ağustos 2018
(28 Şubatta tebellüğ eden kişi için
90+90 gün sonu)

Lisanssız Üretim Tesisinin
Tamamlanması

Sistem Kullanım Anlaşması’nın
imzalanması ve üretim tesisinin
işletmeye geçmesi

28 Ağustos-11 Eylül 2019

12-14 Eylül 2019
(Bağlantı Anlaşması’nın son günü 11 Eylül
2019’da geçici kabulün yapıldığı varsayımıyla

YEKDEM kapsamında
mahsuplaştırma ve ödemelerin
başlaması

14 Eylül 2019
(Sistem Kullanım Anlaşma tarihi olduğu
varsayımıyla

Notlar
1. Bu belge bilgi verme amaçlı olup, eksiklikler içerebilir. Resmi Belge niteliği taşımamaktadır.
2. Usul ve esasta geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve
kapsama sahiptir.
3. Usul ve esaslarda düzenlenen hususlar dışında yürütülecek iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca işlem tesis edilir.
4. Tüketim tesisi kurulu gücü kadar başvuru yapılabilmektedir.
5. Her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılabilir, tüketimleri birleştirerek başvuruda bulunulamaz.
6. İlgili Şebeke İşletmecisine ait trafolarda transformatör gücünün yarısı kadar başvuru alınabilir.
7. Yeterli kapasite olmaması halinde tüketim gücü yüksek olana öncelik verilir.
8. Olumsuz sonuçlanan işlemlerin sonunda talep edilmesi halinde başvuru evrakı iade edilir.
9. Tüketicinin değişmesi halinde ve yeni tüketici tarafından başvuruda bulunulması halinde geçici kabul
şartı aranmaksızın üretim tesisi devredilebilir.

