LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ VE İLERLEME YOL HARİTASI

Başvuru evrakları ile beraber Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. Enerji Talepleri Değerlendirme
Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

Tüm başvurular, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 günü
içinde toplu olarak değerlendirilir.

Hayır

Başvuru yapılan trafo
merkezinde kapasite var mı?
Evet

Değerlendirmeyi takip eden 3 iş günü içinde eksik evrak
bildirimi yapılır.

Hayır
Belgeler eksiksiz mi?
Evet

Sonuçlar www.bedas.com.tr adresinde
yayınlanır.

10 iş günü içinde eksik evraklar
tamamlanarak Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş.’ye sunulur.

Olumlu yayınlanan başvurular teknik
değerlendirmeye alınır.

Evet
10 iş günü içinde eksik
evraklar tamamlandı
mı?

15 gün içinde Sistem Kullanım Anlaşması
imzalanır.

Hayır

Teknik Değerlendirme sonuçları
www.bedas.com.tr adresinde yayınlanır.

Başvuru dosyası iade edilir.
Geçici kabulün sahada yapıldığı gün Sistem
Kullanım Anlaşması için BEDAŞ Piyasa ve Dağıtım
Hizmetleri Müdürlüğü’ne talepte bulunulur.
Hayır

Teknik Değerlendirme
sonucu olumlu mu?

Evet

Teknik Değerlendirme Formu ve aplikasyon
krokisi YEGM’ye gönderilir.

Teknik Değerlendirme
Raporu olumlu mu?

Bağlantı Anlaşması tarihinden itibaren alçak
gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerinin 1 yıl,
orta gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerinin
2 yıl içinde kurulumları tamamlanarak geçici
kabul işlemleri yapılır.

Teknik Değerlendirme sonuçlarının
ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde
yazılı olarak Bağlantı Görüşü ve Çağrı
Mektubu talebi yapılır.

Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu
Oluşturulur.

Çağrı Mektubu tebliğ tarihinden
itibaren 90 gün içinde proje,
TEDAŞ’a sunulur.

Çağrı Mektubu tarihinden itibaren 180 *(+180) gün içinde
TEDAŞ onaylı proje ile BEDAŞ Müşteri Teknik Hizmetler
Müdürlüğü’ne Bağlantı Anlaşması başvurusu yapılır.

30 gün içinde Bağlantı Anlaşması imzalanır.

* 180 gün içinde projenin onaylanmaması durumunda 180 gün sona
ermeden Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye süre uzatımı için talep
yapılır ve 180 gün ilave süre alınır.

NOTLAR
Bu belge bilgi verme amaçlı olup eksiklikler içerebilir. Resmî belge niteliği taşımamaktadır.
Yürütülecek tüm iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
Başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmadan iade edilir.
Başvurular Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü, Taksim lokasyonuna yapılacaktır.
Başvuru evraklarının CD olarak teslim edilmesi
Yönetmeliğin 7. maddesinin 7. fıkrası kapsamında başvuru yapacak olanlar hibe sözleşmesi veya hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi başvuru esnasında sunmak zorundadır.
Çatı başvuruları için aplikasyon krokisinin LİHKAB veya kadastro onaylı olması şartı yoktur.

Not: Bağlantı hattı projesi eşzamanlı olarak onaylatılır ve Boğaziçi
Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye sunulur.

Sembolizasyon
Başvuru sahibinin sorumluluğunda olan süreçler
BEDAŞ’ın sorumluluğunda olan süreçler
Şartlı süreçler

Gizlilik Durumu: Genel, Privacy Status : Public

