HES’LERLE İLGİLİ DUYURU

Resmi Gazete’nin 21.02.2015 tarih ve 29274 sayılı nüshasında yayımlanan “ELEKTRİK
PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI
ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”
ile;
1) Belediyeler tarafından içmesuyu amaçlı işletilen Barajlar ile İçmesuyu ve Atıksu İsale Hatları
üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda bulunulacak olup bununla ilgili
olarak uygulanacak esas ve usuller düzenlenmiştir.
2) Buna göre; Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık
su isale hatları üzerinde 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulmak üzere,
sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce Belediyenin bulunduğu yerdeki il özel
idarelerine (Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresi veya il özel idaresi bulunmayan yerlerde
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) yapılan başvuru dilekçesi ekinde yayımlanan yönetmeliğin
6 ncı maddesinin birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen evraklar ile;
a) Ek-3B formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),
b) Su isale hattı veya atık su hatları üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması
durumunda, tesisin kurulup işletilmesine ilişkin ilgili belediyeler arasında yapılacak protokol, sunulur.
Üçüncü fıkra kapsamında başvuru yapacak şirketin sermayesinin tamamı belediyeye ait olması halinde
başvuru esnasında geçici teminat mektubu şartı aranmaz ve şirket Ek-2 ve Ek-5’de belirtilen bedellerden
de muaf tutulur.
3) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretim faaliyetinde bulunmuş,
ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli sebeplerle üretim faaliyetinde bulunamamış veya
dağıtım sistemine bağlanamamış atıl hidroelektrik santraller ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usuller
düzenlenmiştir.
4) Bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak olan Hidroelektrik kaynak katkı payı
tekliflerinin birim megavat (MW) olarak yapılmasıyla ilgili uygulanacak esas ve usuller düzenlenmiştir.
5) Geçici Madde 3 ile Müracaat süresini geçiren şirketlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altmış gün içerisinde DSİ’ye müracaat etmeleri halinde işlemler kaldığı yerden devam
edebileceği hususu getirilmiştir. Son Müracaat tarihi:21.04.2015’dir.
6) Geçici Madde 4 ün birinci fıkrası ile; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans
başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapıp başvurusu uygun bulunan ve EPDK tarafından
DSİ’ye bildirilmiş olan şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilecektir
7) İkinci fıkrası ile; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası uyarınca başvurusu EPDK tarafından reddedilen şirketlerin varsa
DSİ’deki geçici teminat mektuplarının irat kaydedilmeyerek iade edilecektir.
8) Üçüncü fıkrası ile; Birinci fıkrada belirtilen projelerin DSİ veya mülga EİE tarafından
geliştirilen projeler olması durumunda bu projelere başvuru esnasında projenin özelliğine göre

şirketlerden alınan taahhütname çerçevesinde şirketler tarafından DSİ veya mülga EİE’ye ödenmesi
gereken hizmet bedellerinin ödenmiş kısımlarının dışında kalan kısmının tahsil edilmeyeceği, ödenen
hizmet bedellerinin iade edilmeyeceği hususu getirilmiştir..
9) Dördüncü fıkrası ile; DSİ’ye başvurusu yapılmış ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce
su kullanım hakkı anlaşması imzalanmamış proje başvurularını sonlandırmak isteyen şirketlerin bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altmış gün içerisinde DSİ’ye başvurmaları halinde,
DSİ’ce uygun bulunan başvuruların sonlandırılarak teminatlarının iade edileceği hususu getirilmiştir. Son
Müracaat tarihi:21.04.2015’dir.
10) Geçici Madde 5 in birinci fıkrası ile; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
işletmeye açılmış bulunan HES tesisleri için Mansap Su Hakları Raporu olan şirketlerin bu rapora ek
olarak gerektiği tespit edilen ve ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları
Raporunu hazırlayıp DSİ’nin onayına sunmaları hususu getirilmiştir.
11) İkinci fıkra ile; Şirketlerin, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce işletmeye açılmış
Mansap Su Hakları Raporu ve gerektiği tespit edilen ancak Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları Raporu
bulunmayan HES tesisleri için oniki ay içinde bu raporların hazırlanıp DSİ’nin onayına sunmaları
gerektiği hususu getirilmiştir.
12)Geçici Madde 7 nin birinci fıkrası ile; Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin
EK-5'indeki taahhütnamenin 5 inci maddesinde belirtilen ödemeyi, ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir
kararından sonra ödemesi gereken şirketlerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz
gün içerisinde Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde, haklarında bu yönetmelik hükümlerine göre
işlem yapılacağı, başvuruda bulunacak şirketlerin, başvuruyu yaptıkları tarihe kadar yapmış oldukları
ödemeler hariç olmak üzere kalan borçlarının dikkate alınarak düzenlenecek yeni taahhütname
hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği hususu getirilmiştir. Son Müracaat tarihi:22.03.2015’dir.

