LUY Madde 7/ Fıkra 1'de yer alan belgeleri ile İlgili
Şebeke İşletmecisine başvurur.
RED

Hayır

Tüm başvurular toplu halde takip eden ayın ilk 20
günü içinde İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından
değerlendirilir.

Evet

10 iş günü içinde belgeler
tamamlandı mı ?

İlgili Şebeke İşletmecisi, eksikliklerin
10 iş günü içinde tamamlanması için
bildirimde bulunur.

Hayır

Evet
LUY Madde.8 kapsamında yapılan değerlendirme
sonucuna göre Tesisin Bağlantı Noktası Başvurusu
Uygun mudur ?

Red ve
Belge

Hayır

Evet

İlgili Şebeke İşletmecisi, değerlendirme neticesini ve
bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için
varsa alternatif bağlantı önerisini kendi internet
sayfasında 1 ay süreyle ilan eder.

Kendisine alternatif bağlantı görüşü verilen
başvuru sahibi İlgili Şebeke İşletmecisine, 1 ay
içerisinde bağlantı görüşünü kabul ettiğini
yazılı olarak bildirir.

10 gün içinde YEGM'ye teknik değerlendirme için
gönderilir. YEGM 30 gün içerisinde sonuçlandırır ve
İlgili Şebeke İşletmeceisine bildirir.

Rüzgar/Güneş Enerjisine Dayalı başvurulara ait Teknik
değerlendirme kriterleri kapsamında yapılan değerlendirme
sonucundaki YEGM raporu olumlu mu ?

Red ve
Belge
İade

Hayır
İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından "Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı mektubu" verilir ve gerekli
izinler için 180 günlük süre verilir.

Gerekli izinler:
a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat
çerçevesinde alınması gereken proje onayı, (tüm başvurular)
TEDAŞ PROJE DOSYA İÇERİĞİ
b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.
(http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/h_2014_tea_analiz_lisanssiz_k.a
spx)

Gerekli izinleri alan başvuru sahibi İlgili Şebeke İşletmecisine
bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Sunulan belgelerin eksiksiz olması halinde 30 gün içerisinde
bağlantı anlaşması imzalanır ve inşaat dönemi başlanır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul
işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;
a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim
tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre içerisinde tamamlanması

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum tarafından geçici
kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım
Anlaşması yapılır.

Üretim Tesisinin devreye
alınması

