10 KW VE ALTI ÇATI/CEPHE GES BAŞVURU SÜRECİ VE İLERLEME YOL HARİTASI
Başvuru evrakları ile beraber Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. Enerji Talepleri Değerlendirme
Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

Başvurular, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 günü içinde
değerlendirilir.

Hayır
Belgeler eksiksiz mi?

Başvuru dosyası iade edilir.

Evet

Hayır
Dağıtım trafosunda kapasite var mı?
Sözleşme gücü uygun mu? Öncelik
değerlendirmesi olumlu mu?
Evet

3 gün içinde Sistem Kullanım
Anlaşması imzalanır.

Başvuruyu takip eden ayın ilk 20 günü içinde
Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu oluşturulur. Başvuru sonuçlarının
internet ilanını takip eden 7 gün içinde Bağlantı Görüşü tebliğ edilir.

Geçici kabulün sahada yapıldığı gün sistem kullanım
anlaşması için BEDAŞ Piyasa ve Dağıtım Hizmetleri
Müdürlüğü’ne talepte bulunulur.

- Tam ve eksiksiz sunulmayan başvurular (eksiklikler ile)
−Olumsuz başvurular (gerekçeler ile)
−Çağrı Mektubu düzenlenen başvurular www.bedas.com.tr
adresinde ilan edilir.

Bağlantı anlaşması tarihinden İtibaren 1 yıl
içinde üretim tesislerinin kurulumları
tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılır.

Çağrı Mektubu tarihinden itibaren 90 *(+90) gün içinde proje
TEDAŞ’a onaylatılır ve onaylı proje ile BEDAŞ
Müşteri Teknik Hizmetler Müdürlüğü’ne Bağlantı Anlaşması
Başvurusu yapılır.

15 gün içinde bağlantı anlaşması imzalanır.

* 90 gün içinde projenin onaylanmaması durumunda 90 gün sona
ermeden dağıtım şirketine süre uzatımı için talep yapılır ve 90 gün ilave
süre alınır.

NOTLAR
Bu belge bilgi verme amaçlı olup eksiklikler içerebilir. Resmî belge niteliği taşımamaktadır.
Usul ve esasta geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
Usul ve esaslarda düzenlenen hususlar dışında yürütülecek iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
10 kw'ı geçmemek kaydıyla tüketim tesisi kurulu gücü kadar başvuru yapılabilmektedir.
Her bir tüketim tesisi için tek bir başvuru yapılabilir, tüketimleri birleştirerek başvuruda bulunulamaz.
Tüketim sözleşme gücü 3 kw ve altı hariç ilgili şebeke işletmecisine ait trafolarda transformatör gücünün yarısı kadar başvuru alınabilir.
Üretim ve tüketim tesisleri aynı ölçüm noktasında olmak koşulu ile başvuru yapılabilir.
Eksik evrak bildirimi yapılmayacaktır, eksik veya hatalı başvurular değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.
Olumsuz sonuçlanan işlemlerin sonunda talep edilmesi halinde başvuru evrakı iade edilir.
Tüketicinin değişmesi halinde ve yeni tüketici tarafından başvuruda bulunulması halinde geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi devredilebilir.
Başvurular Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü, Taksim lokasyonuna yapılacaktır.
Tüketicinin değişmesi halinde ve yeni tüketici tarafından başvuruda bulunulması halinde geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi devredilebilir.
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Sembolizasyon
Başvuru sahibinin sorumluluğunda olan süreçler
Dağıtım şirketinin sorumluluğunda olan süreçler
Şartlı süreçler

