Energy Law

Energy Market Regulatory Authority ("EMRA"), made a number
of amendments in the Regulations which needs alteration in the
market.
“Amendment to the Regulation on Settlement and Reconciliation
in Energy Market”, “Amendment to the Regulation on Unlicensed
Energy Generation” and “Amendment to The Regulation on
Documentation and Support for Renewable Energy Sources”
are published. In addition, “Draft Regulation On Natural Gas
Market Tariffs” deliberated by EMRA.
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According to the amendment to the Regulation on Settlement
and Reconciliation in Energy Market, the formula to calculate the
residual balance adjustment amount for Turkish Electricity
Transmission Company is amended to be effective beginning
from May 1, 2016.
New amendment to the Regulation on Unlicensed Energy
Generation issued by the Energy Market Regulatory Authority
(EMRA) (“Amendment”), has been published in the Official
Gazette and entered into force on March 23, 2016. The distance
from the unlicensed plant to the grid connection has been
regulated with the new Amendment. It also introduces
procedures in the case of multiple applications for licensed and
unlicensed generation in the same area. As per Article 3, an
unlicensed application cannot be made for the same area
subject to a pre-license application. Another alteration is
restrictions on share transfers. When a company or a person that
applied for grid connection for an unlicensed project wants to
transfer shares, it is prohibited until the project is granted with an
exception of inheritance. This means henceforth, companies or
persons cannot sell an unlicensed project until the temporary
commissioning of such project.
The Amendment aims at preventing the use of unlicensed
generation mechanism as a purely commercial activity and
keeping it as a tool for self-consumption.
With the Amendment to The Regulation on Documentation and
Support for Renewable Energy Sources, the changes needed in
the Energy market are provided. The Amendment is published
on the Official Gazette numbered 29698 on 29.04.2016.
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The benefits of the Amendment will include:
•
The new regulation will emerge increased efficiency for
the benefit of both manufacturers and consumers
•
The participant which manage its portfolio well and takes
good position in the market, will increase its income
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•
Rational production planning will reduce the instability
which is beneficiary for the participants
•
Additional services like tertiary and ancillary services will
result in more income compared to the old incentive mechanism
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With the amendment, the participants will be able to trade with
the free market.
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Draft Regulation On Natural Gas Market Tariffs (“The Draft”) has
been opened to assesments and suggestions on the website of
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) untill
01.06.2016. In the case of the draft is approved, it shall enter
into effect on 01.01.2017 and repeal the Natural Gas Tariffs
Regulation in force.
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The Draft includes the procedures and principles of connection,
transmission and delivery controlling, storage, wholesale and
retail tariffs. According to the Draft System Usage Cost was
regulated as the cost that includes the unit service cost,
amortization costs and the other factors and obtained in
consideration of 1 kWh natural gas. The right for the amendment
of the tariffs was brought for the relevant legal entities in case of
force majeure or the amendment on the legislation that can
affect the tariffs. The Income Ceiling Method that plays part in
determining of the transmission cost, will also be applied to
storage tariffs and retail tariffs. Pursuant to this method the
Income Ceiling is determined within the scope of productivity
targets, expenditure and the yield that is required for maintaning
of the investment.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), piyasalarda
değiştirilmesine ihtiyaç duyulan hususlarda bir dizi değişiklik
yaptı.

Enerji Hukuku
No KP16-03
Mayıs, 2016

LinkedIn den Takip Edin

Ayrıntılı Bilgi için Lütfen Bizimle
İletişime Geçiniz

Telephone: +90 212 277 4 111
Email: Info@tr.kilicandpartners.com

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz:
Astoria Kempinski, A Kule, Kat 8-10
Büyükdere Caddesi N.: 127
34394 Esentepe Şişli
Istanbul | Turkey

“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”
yayınlandı. Ayrıca “Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Taslağı” EPDK tarafından görüşe açıldı.
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, dengeleme güç
piyasası ve gün öncesi planlama kapsamındaki Türkiye Elektrik
İletim AŞ'nin alacağı olarak tahakkuk ettirilecek sıfır bakiye
düzeltme tutarının hesaplandığı formülün 1 Mayıs 2016
tarihinden itibaren değiştirilmesine karar verildi.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Mart
2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlayarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye
olan uzaklığı düzenlenmiştir. Bunun dışında, yönetmelik aynı
alanda lisanslı ve lisanssız olarak birden fazla başvuru olması
halindeki prosedürü de düzenlemiştir. Madde 3 kapsamında,
önlisans aşamasında başvuru bulunan bölgeye lisanssız
başvuruda bulunulamayacaktır. Bir diğer değişiklik ise, başvuru
tarihinden sonra bir şirketin başvuruya konu üretim tesislerinin
tamamının geçici kabulü yapılana kadar, veraset dışında pay
devri yapması yasaklanmıştır. Bundan böyle şirketlerin veya
kişilerin geçici kabul yapılana kadar (proje aşamasındaki) tesisi
satması imkanı olmayacağı anlamına gelmektedir.
Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile lisanssız elektrik üretiminin
kişisel kullanımı karşılayacak projeler boyutunda tutulması
amaçlanmış ve ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmeye
çalışılmıştır.
29 Nisan 2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi gazetede yayınlanan
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik ile, piyasada ihtiyaç duyulan değişiklikler
sağlandı.
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Düzenleme sonucu ortaya çıkacak faydalar:
•
Yeni düzenleme ile ortaya çıkacak verimlilik artışı hem
üretici hem tüketici’nin faydasına olacak
•
Portföyünü iyi yöneten ve piyasada iyi pozisyon alan
katılımcı daha çok kazanacak
•
Sağlıklı üretim planlaması ile dengesizliklerin azaltılması
sağlanacak ve bu da katılımcıların yararına olacak
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•
Tersiyer yedek ve yan hizmetler gibi ek hizmetlerin
karşılığı eski teşvik mekanizmasına göre daha fazla kazanç ile
sonuçlanacak
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Son değişikliklerle katılımcıların
yapmalarının önü açılmıştır.
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Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Taslağı (“Taslak”)
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun internet
sitesinde 01.06.2016 tarihine kadar görüş ve önerilere açıldı.
Taslak kabul edilmesi halinde 01.01.2017 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecek ve halihazırdaki Doğal Gaz Piyasası Tarifeler
Yönetmeliğini yürürlükten kaldıracak.
Taslak metin bağlantı, iletim ve sevkiyat kontrol, depolama,
toptan satış ve perakende satış tarifelerine ilişkin usul ve
esasları kapsıyor. Taslağa göre Sistem Kullanım Bedeli, birim
hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörleri içeren ve
1kWh doğal gaz karşılığında elde edilen bedel olarak
düzenlendi. Ayrıca ilgili tüzel kişilere mücbir sebep veya
mevzuatta tarifeleri etkiliyebilecek değişiklik olması halinde
tarifelerde değişiklik talep etme hakkı getirildi. İletim bedelinin
belirlenmesinde rol oynayan “Gelir Tavanı Yöntemi” depolama
tarifesi ve perakende satış tarifesinde de uygulanacak. Bu
yönteme göre şirketin Gelir Tavanı, verimlilik hedefleri, maliyetler
ve yatırımın sürdürülmesi için gerekli getiri kapsamında tespit
ediliyor.

© 2016 | Kılıç & Partners Energy Law Bulletin May 2016 | All Rights Reserved

Here at KILIÇ and Partners, we pride ourselves on being
commercially minded and client focused. We are a full service
corporate law firm, who provide professional legal services,
consultation and representation to International and Turkish
companies who operate cross border business within and
outside of Turkey from our base in Istanbul. Our multi national
and international clients operate in many different sectors of
commerce, including Banking, Energy, Steel, Technology and
Telecoms to name only a few.
Our country specific international legal desks and lawyers have
substantial knowledge of cross border transactions, in all major
industries. They are experts in cross cultural and multilingual
business representation and are always available, to provide
consultation advice, and assistance in: Dutch, English, French,
German, Italian, Kazak, Portuguese, Russian, Spanish, Ukrainian,
and Turkish – this sets us apart from many other law firms in
Turkey.
Our international law firm in Istanbul brings together a
multicultural and multilingual team dedicated to each region.
Our teams include lawyers focused on Arbitration, Corporate,
Mergers and Acquisitions, Securities, Banking and Finance,
Antitrust and Competition, Dispute Resolution and Litigation,
and Legal Risk Management with decades of legal experience
and knowledge between them.
We offer legal services, which are client focused and designed for
the needs of our International clients and business partners. We
have extensive knowledge and experience of doing worldwide
business, the culture differences and legal processes. Our law
firm’s strengths lie with our highly qualified legal professionals.
KILIÇ & Partners, also work in partnership, with a global network
of legal professionals, which places us in a strong legal position
to assist our clients, whenever and wherever they require our
services.
For further information we kindly invite you to visit our website
http://www.kilicandpartners.com/ or download and go through
our corporate e-brochure.
DISCLAIMER: This Law Bulletin has been prepared by KILIÇ &
Partners for information purposes only.
KILIÇ & Partners exerts maximum effort to ensure that the
information published in this report is obtained from reliable
sources, is up-to-date and accurate. Information, comments and
recommendations should not be construed as legal advice. KILIÇ
& Partners does not accept any responsibility for any losses or
damages.

Kılıç ve Ortakları olarak, ticari tecrübemiz ve müvekkil odaklı
çalışmamız ile gurur duyuyoruz. Türkiye içinde ya da dışında sınırlar
ötesi ticari faaliyet gösteren Türk ve uluslararası şirketlere
profesyonel hukuki hizmet, danışmanlık ve temsil sağlayan tam
donanımlı İstanbul merkezli kurumsal bir firmayız. Çok uluslu ve
uluslararası müvekkillerimiz bankacılık, enerji, çelik, teknoloji ve
telekomünikasyon gibi farklı ticari sektörlerde faaliyet
göstermektedir.
Farklı ülkelerin hukukunda uzman bölümlerimiz ve hukukçularımız
tüm ana sanayi dallarındaki uluslararası işlemlerde üstün bilgi
donanımına sahiptirler. Bunun yanısıra, kültürler arası ve birden
çok dilde ticari temsil alanında uzman çalışanlarımız herzaman
Flemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kazakça,
Portekizce, Rusça, İspanyolca, Ukraynaca ve Türkçe danışmanlık,
tavsiye ve destek sağlamaya hazrıdırlar. Bu da bizi Türkiye’de
bulunan diğer hukuk şirketlerinden ayırt eden özelliğimizdir.
İstanbul’da bulunan uluslararası hukuk şirketimiz bölge odaklı
çalışan, çok kültürlü ve çok dilli uzmanlardan oluşan takımı bir çatı
altında birleştirmektedir. Takımımız, tahkim, şirketler, birleşme ve
devralmalar, menkul kıymetler/tahviller, bankacılık ve finans,
rekabet hukuku, anlaşmazlık çözümü ile dava takibi, ve hukuki risk
yönetimine yılların hukuki deneyimi ve bilgisi ile odaklanan
hukukçulardan oluşmaktadır.
Yabancı müvekkillerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını ön
planda tutan müvekkil odaklı hukuki hizmet sunmaktayız. Kültürel
farklılıklar ve hukuki süreçlerle ilgili uluslararası düzeyde geniş çaplı
bilgi ve deneyime sahibiz. Şirketimiz gücünü üstün nitelikli hukuk
uzmanlarından almaktadır. Kılıç ve Ortakları’nın bir başka özelliği
de müvekkillerine diledikleri zaman ve yerde talep ettikleri
yardımda bulunabilmelerinde ve onları yönlendirmelerinde önemli
bir yere getiren uluslararası iş ağına sahip hukuku uzmanları ile
ortak çalışmasıdır.

Ayrıntılı bilgi için sizleri web sitemizi ziyaret etmeniz için davet
etmekteyiz: http://www.kilicandpartners.com/ veya kurumsal ebroşürümüzü indirebilirsiniz.
UYARI: Bu hukuk bülteni Kılıç ve Ortakları tarafından bilgilendirme
amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kılıç ve Ortaklarıı sunulan bilgilerin
güvenilir ve güncel kaynaklara dayanmakla birlikte yayımı
tarihinden sonra gerçekleşecek değişiklikler hakkında garanti
verememektedir. Bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler, yasal tavsiye
olarak yorumlanmamalıdır. Kılıç ve Ortaklarıı verilen bilgilerin
yorumlanmasından doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan
dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.
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