ELEKTRİK PİYASASINDA BİRDEN FAZLA PİYASA FAALİYETİNİ SÜRDÜRMEKTE OLAN TÜZEL KİŞİLERİN MEVCUT SÖZLEŞMELERİNDE YAPILACAK
TADİLLERE
VE İLETİM FAALİYETİ İLE VAZGEÇİLEN FAALİYETLERİN
DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut sözleşmeleri kapsamında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti sürdürme görevi verilen tüzel kişilerin mevcut
sözleşmelerinin tadiline ve iletim faaliyeti ile vazgeçilen faaliyetlerin ilgili kuruluşlara devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Hukuki dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
1. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
2. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
3. Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
4. TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
5. Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,
6. İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil
olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,
7. İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararlarını ve lisansların ekini oluşturan genel ve özel hükümleri,
8. Mevcut sözleşmeler: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli
ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama
sözleşmelerini,
9. Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım
satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,
10. Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
ifade eder.
İletim tesislerinin devri yükümlülüğü
Madde 4 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında iletim faaliyetini sürdürmekte olan özel hukuk tüzel kişileri, işletmekte oldukları iletim tesislerini tüm hak ve
yetkileri ile birlikte bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TEİAŞ’a devretmekle yükümlüdür.
İletim sisteminin işletilmesine ilişkin tüm hak ve yetkilerin TEİAŞ tarafından kullanılmasını teminen iletim tesislerinin devrinin en geç 31/12/2002 tarihine kadar
gerçekleştirilmesi zorunludur. Söz konusu süre, tarafların ortak talebiyle, bir defaya mahsus olmak üzere Kurul kararıyla en fazla bir aya kadar uzatılabilir.
Vazgeçilen faaliyetlerin bildirilmesi
Madde 5 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada sürdüren veya sürdürmesi öngörülen tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurumca yapılan bildirimi izleyen on iş günü içerisinde, mevcut sözleşmelerinde yer alan faaliyetlerden üretim ve/veya dağıtım
faaliyetinden vazgeçme talebini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve Kuruma bildirmek zorundadır. Mevcut sözleşmeleri kapsamında sürdürülen veya
sürdürülmesi öngörülen elektrik ticareti faaliyeti, ancak dağıtım faaliyeti içerisinde perakende satış faaliyeti olarak sürdürülebilir.
Vazgeçme bildiriminin süresi içerisinde yapılmamış olması halinde, söz konusu tüzel kişilerin üretim ve dağıtım faaliyetlerini Kanun ve ilgili mevzuat
çerçevesinde birlikte sürdürmek istedikleri kabul edilir. Bu durumda üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri, alınacak lisans hükümlerine göre ilgili mevzuatta
öngörülen sınırlamalar dahilinde yürütülür.
Bu durumdaki tüzel kişilerin işlettikleri üretim tesislerinin yıllık toplam tüketimlerinin; Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci
paragrafı hükmü gereği, bölgelerinde tüketime sunulan yıllık toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini aşması halinde, hangi üretim tesislerinin devredileceği
taraflarca belirlenir.
Üretim ve dağıtım tesislerinin devri
Madde 6 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında elektrik üretimi ve dağıtımı faaliyetini bir arada sürdüren veya sürdürmesi öngörülen tüzel kişilerin, bu
faaliyetlerden birinden vazgeçme talebinde bulunması halinde; vazgeçilen faaliyetin sürdürüldüğü üretim ve/veya dağıtım tesislerinin devrinin, vazgeçme talebinin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve Kuruma bildirilmesini izleyen en geç altı ay içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
Vazgeçme talebinde bulunulmaması sonucu, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği olarak bazı üretim tesislerinin devrinin gerekmesi
halinde ise; taraflarca devri kararlaştırılan üretim tesislerinin devrinin, vazgeçme bildiriminin yapılacağı sürenin sonundan itibaren en geç altı ay içerisinde
gerçekleştirilmesi zorunludur.
İletim, üretim ve dağıtım tesislerinin devrine ilişkin yöntem ve devrin kapsamı
Madde 7 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada sürdüren tüzel kişilerce işletilen iletim, üretim ve dağıtım tesislerinin
devrine ilişkin olarak uygulanacak yöntem ve devrin kapsamı, sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükler ile bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak taraflarca
belirlenir.
Devreden ve devralan tüzel kişilerin; hizmetin aksamaması için devir konusu piyasa faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli önlemleri almadığı hallerde, fiilin
niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Mevcut sözleşmelerin tadili
Madde 8 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada sürdüren veya sürdürmesi öngörülen tüzel kişiler, görev verilmesine
ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde; Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (b) bendi, 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesi ile
geçici 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılması gerekli görülen değişikliklerin kapsamı ve süresinin belirlenerek bildirilmesi hususunda, bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurur.
Kurumca bildirilen değişiklikler yerine getirilmediği sürece, bu tüzel kişilerin üretim ve/veya dağıtım lisansı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Mevcut sözleşmelerin tarafları, sözleşmelerin tadiline ilişkin çalışmalarda Kurum temsilcisinin katılımını talep etmeleri halinde, Kurum temsilcisi
görevlendirilebilir.
Yürürlük
Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

