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İlgi :

11/12/2014 tarihli ve 38615 sayılı yazı

İlgi’de kayıtlı yazınızda özetle; 2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete
yayımlanan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’
(Yönetmelik) ve ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ’ (Tebliğ) hükümleri kapsamında yürütülen, rüzgar enerjisine
dayalı başvurulara dair; Yönetmeliğin, Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinin
uygulamasına ilişkin olarak Kurumumuzdan bilgi talep edilmiştir.
Söz konusu talebinize ilişkin olarak; Yönetmeliğin “Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu
gönderilmiş başvurulara ilişkin işlemler” başlıklı Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının;
“Bu madde kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin Teknik Etkileşim İznini en geç 31 Aralık
2014 tarihine kadar İlgili Şebeke İşletmecisine sunmaları zorunludur.” hükmü ile
Yönetmeliğin yayım tarihi olan 2 Ekim 2013 tarihinden önce kendilerine Bağlantı Anlaşması
Çağrı Mektubu verilen kişiler için Teknik Etkileşim İznini en geç 31 Aralık 2014 tarihine
kadar İlgili Şebeke İşletmecisine sunmaları zorunlu kılınmıştır.
Bu kapsamda kendisine 2 Ekim 2013 tarihinden önce çağrı mektubu verilmiş kişiler
tarafından; 31/12/2014 tarihine kadar Teknik Etkileşim Analizi gerekli olan ve olmayan
projeler için proje onayı ve gerekli işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle;
31/12/2014 tarihine kadar proje onayını tamamlayarak bağlantı anlaşması yapmak üzere ilgili
şebeke işletmecisine başvuruda bulunmayan projelerin, başvuru sahiplerine iade edilmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
Buna ilave olarak; Yönetmeliğin; “Teknik etkileşim izni” başlıklı Geçici 3 üncü
maddesinde; “31 Aralık 2014 tarihine kadar; rüzgar enerjisine dayalı başvurular için bu
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süre, Teknik Etkileşim İzninin
düzenlenme tarihinden itibaren başlatılır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda;
Yönetmeliğin, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca verilen 180 günlük süre ile
dördüncü fıkrası hükmü uyarınca verilen üç ay ilave sürenin toplamından oluşan 270 günlük
sürenin, ilgili üretim tesisleri için başlangıç tarihi 31/12/2014 tarihine kadar, Teknik Etkileşim
İzni’nin veriliş tarihi olarak belirlenmiştir.
Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren kendisine çağrı mektubu verilen ve 31/12/2014
tarihine kadar Teknik Etkileşim İznini alamamış kişiler için çağrı mektubunun düzenlenme
tarihine 270 gün süre eklenerek, proje onayı da yaptırılarak ilgili dağıtım şirketine bağlantı
anlaşması yapmak için başvuru yapılması gereken son tarihin bulunması gerekir. Örnek olarak;
kendisine 15 Nisan 2014 tarihinde Çağrı Mektubu verilmiş ancak henüz teknik etkileşim izni
alamamış olan bir kişi için ilgili şebeke işletmecisine başvuru tarihi 15 Ocak 2015 tarihi,
kendisine 15 Kasım 2014 tarihinde Çağrı Mektubu verilmiş olan bir kişi için bağlantı
anlaşması yapmak üzere ilgili şebeke işletmecisine başvuru tarihi, 15 Ağustos 2015 tarihidir.
Ayrıca, 01/01/2015 tarihinden itibaren çağrı mektubu düzenlenen rüzgar enerjisine dayalı
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başvurular için de, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri kapsamında işlem tesis edilmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Uğur CİNGİ
Başkan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM
DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB'ler,
TEDAŞ,EDAŞ,YEGM,OSBÜK
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