Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Bilgi Notu

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi
2018

İçindekiler
Enerji Yatırımları

3

Çorum ve Güneş Enerjisi Yatırımı Destekleri

4

Mevzuat

5

GES Trendleri

6

Lisanslı GES Avantaj ve Dezavantajları

6

Yenilenebilir Enerji Kanunu
I Sayılı Cetvel
II Sayılı Cetvel

6
7
7

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Lisans Türleri
Lisansa Tabi Olmayan Faaliyetler

7
8
9

Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Lisanssız Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Lisanssız Elektrik Üretim Süreci
Lisanssız Akış Şeması
Başvuru Evrakları
Lisanslı Yenilenebilir Enerji Yatırımları
EPDK Önlisans Başvuru Dosyası
Önlisans Başvurularının Alınması, İncelenmesi ve Öncelik Hakkı
Önlisans Başvurularının Değerlendirilmesi
Önlisans Süresi İçerisinde Tamamlanması Gereken İşler
Önlisans Sona Ermesi ve İptali
Lisans İşlemleri ve İncelenmesi
Devir İşlemleri
Lisans Süreci
GES Yarışma Süreci
GES Proje Süreci
GES Teknik Fizibilite
GES Maliyet Dağılımı

9
9
10
11
11
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
21
22
23

2019 Beklentileri

23

Önlisans/Lisans Bedelleri

24

Enerji Kooperatifleri

25

Çatı Sistemleri

26

2

ENERJİ YATIRIMLARI
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerjiye olan talep giderek artmakta ve yükselen
enerji maliyetlerini düşürmek için alternatif kaynakların kullanımına doğru bir geçiş
sürmektedir. Bu çerçevede jeotermal, rüzgar, güneş, biyogaz gibi sürdürülebilir enerji
kaynakları yatırımları yaygınlaşmakta ve kurulum maliyetleri ucuzlamaktadır.
OECD raporlarına göre 2016 yılında Dünya’daki toplam enerji üretiminin yüzde 20’den
fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmakta ve bu oran hızla artmaktadır.
Şekil 1: Kaynaklarına Göre Dünya’da Enerji Üretimi, 1974-2016

Ülkemizde de benzer şekilde yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payı artmakta olup
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı itibariyle Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kurulu gücü 38,9 GW’a ulaşmıştır. Diğer enerji kaynakları dahil toplam
kurulucu gücün 83 GW olduğu düşünüldüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir
yer tuttuğu görülmektedir.

3

Şekil 2: Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü, 2017 Kasım

Devletin yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açmak için yaptığı mevzuat düzenlemeleri
ve alım garantisi yatırımların karlılık oranlarını artırmaktadır. Çorum ili son dönemde güneş
enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları için önemli bir ilerleme
kaydetmiştir. İlimizde 2018 yılı Şubat ayı itibariyle 2015 yılından itibaren yenilenebilir enerji
yatırımları için Ekonomi Bakanlığından 66 GES yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Söz konusu
yatırımlar ilimizdeki potansiyelin harekete geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.
Bu bilgi notu yatırımcıların Çorum ilinde yapmayı planladıkları güneş enerjisi yatırımları için
bir rehber niteliğinde olması ve kendilerine yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. Ajansımız
Çorum Yatırım Destek Ofisi güneş enerjisi yatırımları da dahil olmak üzere diğer bir çok
yatırım alanında girişimcilere destek olmaktadır.
Çorum ve Güneş Enerjisi Yatırımı Destekleri
Teşvik kanununda, Çorum 4. Bölgede yer almaktadır. 4. Bölgede, Yenilenebilir Enerji
Yatırımları hem lisanslı hem de lisanssız yatırımlarda Genel Teşvik desteğinden
faydalanmaktadır. Bu kapsamda yatırımlarda;
-

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi istisnası, sağlanmaktadır.
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Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen bu süreç kapsamında yıl boyunca başvuru yapılabilmektedir.
Öte yandan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1 mw altındaki
lisanssız elektrik üretimi projelerini destek kapsamına almıştır. Bu kapsamda 500.000
Euro’ya kadar karşılıksız hibe desteği verilmektedir. IPARD II. Dönemi 3. Başvuru Çağrı
İlanı 21 Aralık 2017’te başlamış ve 15.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni dönem
çağrıları için TKDK’nın takip edilmesi önem arz etmektedir.
Mevzuat (İlgili kanun ve Yönetmelikler)
Yenilenebilir enerji yatırımı yapmadan önce aşağıdaki mevzuat ve düzenlemelerin
• 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
• 5346 Sayılı YEK Kanunu
• RES/GES Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
• Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği
• İlgili EPDK Kurul Kararları ve Tebliğler

5

Güneş Enerji Santralleri (GES) Trendleri
Dünya’da ve ülkemizde son yıllarda sayıları gittikçe artan güneş enerji santralleri maliyetlerin
de azalması ile birlikte düşük verimli olarak adlandırılan uygulamaları da kapsamına almaya
başlamıştır. Son yıllarda yaşanan trendlere bakılacak olursa;







GES maliyetlerinin düşüş eğilimi devam etmektedir.
Türkiye’de fotovoltaik yolla üretilen elektrik enerjisi “serbest piyasa” elektrik fiyatları
ile rekabet edecek düzeye yaklaşmaktadır.
Büyük ölçekli “Güneş Santrali” kurmak ticari anlamda çekici hale gelmiştir.
Lisanslı ve Lisanssız uygulamalarda ki şirket sayısında büyük bir artış görülmüştür.
Finansman çözümü konusunda önemli adımlar atılmış ve alternatif destek
mekanizmaları ortaya çıkmıştır.
Güneş enerji kooperatifleri sektörde yer almaya başlamış ve küçük yatırımcıları sürece
dahil etmiştir.

Lisanslı GES (1 MW üstü) Avantaj ve Dezavantajları
Avantajlar
• Serbest piyasa fiyatı veya YEKDEM fiyatı kullanabilme seçeneği,
• Düşük işletme giderleri,
• Gelecekte büyüme potansiyeli,
• Serbest tüketicilere doğrudan satış imkânı,
• Montaj işlerinin kısa süreli ve kolay olması,
Dezavantajlar
• Lisans alma zorluğu,
• Pazarın henüz çok yeni olması,
• Projenin karlılığının kurulum yerine ve ihale katkı payı bedeline bağlı olması.
Yenilenebilir Enerji Kanunu
31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
Mekanizmasına (YEKDEM) tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 sayılı
Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, 10 yıl süreyle uygulanır. Buna göre örneğin
GES yatırımlarında 13,3 dolar cent/kwh fiyat ile satış garantisi bulunmakta ve yatırımların
geri dönüş süresi kısalmaktadır.
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Tablo 1: I Sayılı Cetvele Göre Belirlenen Enerji Fiyatları
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı
Üretim Tesis Tipi
a. Hidroelektrik Üretim Tesisi
b. Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim
Tesisi
c. Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim
Tesisi
d. Biokütleye Dayalı Üretim Tesisi
(çöp gazı dahil)
e. Güneş Enerjisine Dayalı Üretim
TEsisi

Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları
cent/kwh)
7,3
7,3
10,5
13,3
13,3

31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan santrallerin yurt içinde imal edilmiş
ekipmanları için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin
işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen
fiyatlar ilave edilir. Bu karar hem yerli ekipman üreticilerini destekleme açısından hem de
yatırımcılar açısından çok büyük avantaj sağlamaktadır. Nitekim teknoloji düzeyi yüksek olan
ve gelişmeye açık bu sektör makine endüstrisi gelişmiş olan Çorum sanayisi için de önemli
bir potansiyel alan olarak ön plana çıkmaktadır. Çorum Teknokent başta olmak üzere
ilimizdeki işletmelerin bu konuda atacakları adımlar henüz çok yeni olan sektörde söz sahibi
olmalarına imkan verecektir.
Tablo 2: II Sayılı Cetvele Göre Yerli Ekipman Kullanımında Sağlanacak Farklar
Tesis Tipi

C- Fotovoltaik
Güneş Enerjisine
Dayalı Üretim
Tesisi

Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat
1- PV Entegrasyonu ve Güneş
Yapısal Mekaniği İmalatı
2- PV Modülleri
3- PV Modülünü Oluşturan
Hücreler
4- İnvertör
5- PV Modülü Üzerine Güneş
Işınını Odaklayan Malzeme

Yerli Katkı İlavesi (ABD
Doları cent/kwh)
0,8
1,3
3,5
0,6
0,5

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak ilki 02.11.2013
tarihinde 28809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik
sonuncusu 15.12.2017 tarihinde olmak üzere birkaç değişikliğe uğramıştır. Enerji piyasasına
girişleri kolaylaştırmayı ve süreç içinde ortaya çıkan eksikleri tamamlamayı amaçlayan bu
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değişiklikler yatırımcıların daha kolay yatırım yapmasını ve suistimallerin önlenmesini
öncelemektedir.
Lisans Türleri
Yönetmeliğe göre faaliyet türlerine bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
alınabilecek toplam 7 farklı lisans vardır. Yatırım öncesi alınan önlisansın süresi, önlisans başvurusuna
konu üretim tesisi projesinin kaynak türü ve kurulu gücüne bağlı olarak, mücbir sebep hâlleri hariç, 36
ayı geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenmektedir. Lisans süresi ise faaliyetin niteliği dikkate
alınarak en az 10, en çok 49 yıl için verilmektedir. Ancak, Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında
verilen üretim lisansının süresi, ilgili mevcut sözleşmenin süresi ile sınırlıdır.

Üretim Lisansı,
OSB Üretim Lisansı,
İletim Lisansı,
Piyasa İşletim Lisansı,
Dağıtım Lisansı,
OSB Dağıtım Lisansı,
Tedarik Lisansı,
Lisans Bedelleri
Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin peşinen Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları
ve bir sonraki yıl için geçerli olacak önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme,
önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri, her yılın Aralık ayının
sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanmakta ve Kurum
internet sayfasında duyurulmaktadır. Önlisans ve lisans alma bedelleri faaliyet konularına
ve/veya faaliyet büyüklüğüne göre maktu olarak, yıllık lisans bedelleri ise faaliyet konularına
ve üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı gerçekleştirilen elektrik enerjisi
miktarına göre nispi olarak belirlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.
En son 21.12.2017 tarihinde yayınlanan 7557 tarihli kararda üretim konularına göre ön lisans
ve lisans bedelleri duyurulmuş olup bir örneği ekte sunulmaktadır.
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Lisansa Tabi Olmayan Faaliyetler
En son 17.01.2018 tarihinde güncellenen Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik kapsamında önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden
muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır;


İmdat grupları ve izole sistemler,



Kurulu gücü 1 MW veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,



Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılacak
santraller,



Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan
kategorideki kojenerasyon tesisleri,



Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi
ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisleri,



Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyelere ait olan
tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları
üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan
üretim tesisleri.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Yatırımcılar tarafından lisanslı ya da lisanssız olarak kurulması planlanan güneş enerjisi
yatırımlarında takip edilmesi gereken süreç bir miktar dikkat gerektirmekle birlikte
girişimcinin kendi imkanları ile de yürütülebilecek bir dizi faaliyeti içermektedir.
1. Lisanssız Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Lisanssız güneş enerjisi yatırımları yaklaşık olarak 8 aylık bir yatırım öncesi başvuru ve izin
süreci ile başlamaktadır. Çorum için şebeke işletmecisi YEDAŞ olup bağlantı anlaşması için
müracaat mercidirler.
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Şekil 3: Lisanssız Elektrik Üretim Süreci Başvuru: Dağıtım Şebekesi Şirketi
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2- Lisanslı Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Önlisans ve lisans süreci olmak üzere iki aşamalı olan başvurular Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğine uygun olarak yapılmak zorundadır.
Önlisans Süreci
Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce;
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz
konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans
almak zorundadır. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu, birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya lisans
kapsamında değerlendirebilir. Diğer taraftan, birden çok yapı veya müştemilatının
yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri,
sisteme aynı noktadan bağlanmak kaydıyla tek bir önlisans veya üretim lisansı kapsamında
değerlendirilebilir.
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans
başvuruları aşağıda yer verildiği gibi alınmaktadır;


TEİAŞ, 6446 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl 1 Nisan tarihine
kadar, takip eden 5 yıl için ve takip eden 10 yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına
göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine
dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma bildirir.



Rüzgâr enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının ilk 5 iş gününde, güneş
enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının son 5 iş gününde; bir önceki yıl o
yıl için açıklanan kapasite çerçevesinde, Kurum tarafından önlisans başvuruları alınır.



Başvuru ekinde Yönetmelik kapsamında son 3 yıl içinde elde edilmiş en az 1 yıl süreli
standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur.

EPDK Önlisans Başvuru Dosyası Muhteviyatı


Önlisans başvuru dilekçesi,



Taahhütname,



Şirket ana sözleşmesi (sözleşmede devredilemez hükmün),



Üretim tesisine ilişkin bilgi formu,



1/25000 ve 1/5000’lik haritalar,



Tek Hat Şeması,
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Duyarlı yöre kapsam dışı yazısı,



İmar durumu belgesi,



Teknik değerlendirme raporu (YEGM inceleme),



Ölçüm yeri kurulum ve sonuç yazısı (1 senelik 6 ay yerinde ölçüm),



Tarım açısından uygunluk belgesi,



Şirket ortaklık yapısını gösterir belge,



Şirket sermaye tutarını gösterir belge (üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen
toplam yatırım tutarının asgari yüzde beşi, 10MW için 2.000.000TL),



Şirket bilançosu ve mali tabloları,



Önlisans başvuru bedeli (7.000 TL nin %10 u 700TL),



Banka teminat mektubu (MW*10.000TL),

(*1 MW GES öngörülen toplam birim yatırım tutarı yaklaşık 4.500.000TL/MW, 1.100.000 $)

Önlisans Başvurularının Alınması, İncelenmesi ve Öncelik Hakkı






Kuruma tesliminden itibaren 10 iş günü içerisinde incelenir ve varsa eksikliklerin 15 iş
günü içerisinde giderilmesi istenir.
Uluslararası antlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması planlanan (Nükleer Enerji)
alana yapılan başvurular reddedilir.
Petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama veya doğal gaz piyasasında depolama
lisansı başvuru alanlarına yapılan başvurular reddedilir.
Üretim kaynağına göre yerli kömür, ithal kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına
dayalı başvurulara sırasıyla öncelik verilir.
Değerlendirmeye alınan önlisans başvurusuna ilişkin bilgiler Kurum internet
sayfasında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından 10 iş
günü içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda
bulunulabilir.

Önlisans Başvurularının Değerlendirilmesi








Başvuru için gerekli evraklar EPDK kontrolünden sonra teknik değerlendirme için
YEGM’e gönderilir,
Teknik değerlendirmesi uygun bulunan önlisans başvuruları, bağlantı görüşlerinin
oluşturulması için TEİAŞ’a ve/veya ilgili dağıtım şirketine gönderilir,
TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi, mevzuat kapsamında görüşünü, bildirim
tarihinden itibaren 45 gün içerisinde sonuçlandırıp Kuruma sunar,
Kuruma gönderilen görüşler, 10 iş gününde proje sahibine bildirilir,
GES’ler için ilan edilen bağlantı noktası veya bölgesinden biri tercih edilir,
Birden fazla başvurunun olduğu yerlerde TEİAŞ tarafından yarışma düzenlenir,
Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç 24 ayı geçemez. Önlisans verilirken,
başvurunun kaynak türüne ve kurulu gücüne bağlı olarak, bu sürenin 36 aya kadar
uzatılmasına ilişkin hususlar, Kurul kararı ile düzenlenmektedir
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Önlisans Süresi İçerisinde Tamamlanması Gereken İşler









Santral sahasının mülkiyeti veya kullanım hakkının elde edilmesi,
İmar planlarının onaylanması,
Santral inşası için gerekli ön proje onaylarının alınması,
Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine
başvurunun yapılması,
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri görüşü alınması,
ÇED kararının alınması,
Yapı ruhsatı/yapı ruhsatı yerine geçecek veya yapı ruhsatının gerek olmadığına ilişkin
belgenin alınması,
TEİAŞ ile imzalanmış GES Katkı Payı anlaşmasının yapılması.

Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans alma tarihinden itibaren;
a. 90 gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli
olan kararın alınması için,
b. 180 gün içerisinde Teknik Etkileşim İzni için,
ilgili kuruma başvurmak zorundadır.
Önlisans Sona Ermesi ve İptali






Süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde,
Önlisans sahibi tüzel kişinin talebi veya iflası halinde,
Üretim lisansının alınması halinde,
Veraset ve iflas nedenleri dışında, hisse devri olması durumunda,
Önlisans hükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda.

Lisans İşlemleri ve İncelenmesi
Üretim lisansı başvurusunun değerlendirilmesinde, başvuru sahibi tüzel kişinin önlisansı
kapsamındaki yükümlülüklerini önlisans süresi içerisinde tamamlamış olup olmadığı esas
alınmaktadır.
Üretim lisansı başvurusunda, başvuru dilekçesi ekinde;
 Lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırılma belgesi. (700 TL)
 Kurul kararı ile belirlenen teminat mektubu, toplam yatırım tutarının en fazla yüzde
10’u (önlisans için sunulan mektubun düşülmesinden sonra). ( ≤ 10 MW için %6
1.800.000TL)
 Üretim tesisinin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan Termin programı.
 Şirket asgari sermayesinin toplam yatırım tutarının %20’ye yükseltilmesi. (10MW için
6.000.000TL)
 Sunulan belgelerin Kurul tarafından teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde
incelenmesi tamamlanır. Eksik varsa 15 iş günü içinde giderilmesi istenir.
 GES tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz
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Devir İşlemleri





Önlisans süresince veraset ve iflas dışında devir yapılamaz
Üretim lisansı kurul onayı sonrası hisse devri ile devredilebilir ve ortak alınabilir.
Üretim lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve finans kuruluşları tarafından Kuruma
gerekçeli başvuru ile devir.
Geçici kabul sonrası üretim tesisi devri mümkündür.

Lisans Süreci






Üretim lisansına inşaat süresi ve tesis tamamlanma tarihi yazılır.
Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas inşaat süresi Kurul kararı ile belirlenir
ve Kurum internet sayfasında yayımlanır, GES’ler için inşaat dönemi süresi genel
olarak 22 – 36 ay arasındadır.
Lisans, yatırımın inşaat süresi içerisinde tamamlanmaması halinde iptal edilir.
Üretim tesisi, geçici kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmış olur.
Üretim tesisi geçici kabul sonrası kira ve devir yapılabilir.

GES Yarışma Süreci
Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi
kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı sahada ve/veya aynı bağlantı noktasına
ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması
durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma
düzenlenmektedir.
Yarışma, kanunun (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklif
edilmesi esasına göre yapılır. Bağlantı kapasitesinin tahsisinde en düşük Teklif Fiyatı ilkesi
esastır.
Yarışma Aşaması 1
 TEİAŞ, yarışma tarihini, yerini, bölgesini ve yarışmaya katılabilecek GES projelerini
en az 30 gün önceden ilan eder.
 TEİAŞ, yarışmaya katılabileceklere davet yazısı gönderir.
 Başvuru sahibi belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunmalıdır. (Taahhütname, teminat
mektubu, beyan, kapalı zarf, vb… )
 Her bir teklif için sunulacak teminat tutarı, beher MW’ın 50.000 TL ile çarpılması
suretiyle bulunur.
 TEİAŞ tarafından oluşturulan komisyon yarışma aşamasında;
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 Komisyon başkanı yarışma toplantısının ilk oturumunu, davet edilen şirketlerin
mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak
suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder.
 Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması,
uygun olmaması veya TEİAŞ’ın internet sayfasında ilan edilen bilgilerle
uyumsuzluk bulunması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılır.
 Teklif Fiyatını içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin
huzurunda açılarak kayda alınır.
 Kayda alınan tekliflerin geçerli olanları aynı bağlantı bölgesi bazında Teklif Fiyatı
en düşük projeden başlamak üzere sıralanır.
 Bu sıralamaya göre bağlantı bölgesi kapasitesine ulaşıncaya kadar sırasıyla
bağlantı kapasitesi tahsis edilir. Mevcut bağlantı kapasitesi, her aşamada Teklif
Fiyatı en düşük projeye tahsis edilir.
 Eşit Teklif Fiyatı verilen projeler için Eşit Teklif Fiyatından başlamak üzere
kapalı zarf ile eksiltme usulüne göre yarışma yapılır ve yarışma sonuçlarına göre o
aşamada bağlantı kapasitesi tahsisi yapılır.
Yarışma Aşaması 2
Çakışan ya da kesişen projeler;
Aynı Bağlantı Bölgesi/Noktası
 Santral sahaları çakışan projelerin olması halinde daha düşük Teklif Fiyatı
veren proje sahibi şirket, çakışan alanı kullanma hakkını elde eder.
 Çakışan projeler bakımından Teklif Fiyatında eşitlik olması halinde kapalı zarf
ile eksiltme usulü uygulanarak çakışan alanı kullanım hakkı sahibi şirket
belirlenir.
 Kullanım hakkı edinilen sahadaki kapasite üzerinden o aşamada sıralama
yapılarak kapasite tahsisi yapılır. Sıralamadaki şirket/şirketlerin kendi(leri)ne
kalan saha ve kapasiteyi birlikte kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama
yetkili kişinin/kişilerin yarışma toplantısında hazır bulunmaması halinde, ilgili
proje yarışma dışında bırakılır.
 Santral sahaları kesişen projeler olması halinde daha düşük Teklif Fiyatını
veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder.
 Kesişen projeler bakımından Teklif Fiyatında eşitlik olması halinde kapalı zarf
ile eksiltme usulü uygulanarak kesişen alanı kullanım hakkı sahibi şirket
belirlenir. Kullanım hakkı edinilen sahadaki kapasite üzerinden o aşamada
sıralama yapılarak kapasite tahsisi yapılır.
 Sıralamadaki şirket/şirketlerin kendi(leri)ne kalan saha ve kapasiteyi birlikte
kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışma
toplantısında hazır bulunmaması hâlinde, ilgili proje yarışma dışında bırakılır.

19

Farklı Bağlantı Bölgesi/Noktası


Bir proje, yarıştığı bağlantı bölgesinde bağlantı hakkı elde edecek bir teklif
vermişse kendisinden daha düşük Teklif Fiyatı verse bile kendi bağlantı
bölgesinde bağlantı hakkı elde edemeyen bir proje ile çakışan veya kesişen
alanı kullanma hakkına sahip olur.



Kendi bağlantı bölgesinde bağlantı hakkı elde edecek Teklif Fiyatı veren
projelerden en düşük Teklif Fiyatını veren öncelikli olacak şekilde çakışan
veya kesişen alan tahsisi yapılır. Teklif Fiyatında eşitlik olması halinde kapalı
zarf ile eksiltme usulü uygulanarak çakışan veya kesişen alanı kullanım hakkı
sahibi şirket belirlenir.

Yarışma Sonrası Süreç 1
 Yarışma sonuçları TEİAŞ tarafından 10 gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.
 Bağlantı kapasitesi kazanan başvurulara ilişkin nihai bağlantı görüşleri TEİAŞ
tarafından yarışmadan itibaren 1 (bir) ay içerisinde oluşturulur.
 Nihai bağlantı görüşlerinin oluşturulması aşamasında sistem bağlantı
çalışmaları sonucunda dağıtım gerilim seviyesinden bağlantı görüşü
oluşturulmasının gerekmesi halinde TEİAŞ kendi görüşünü aynı süre içinde ilgili
dağıtım şirketine bildirir.
 İlgili dağıtım şirketi nihai bağlantı görüşünü TEİAŞ tarafından kendisine
bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde EPDK’ya bildirir.
 Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde eden şirketin teminatı, üretim
tesisinin tamamının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde iade edilir.
Tesisin kısmi geçici kabulü üzerine inşa edilmemiş kısım için yeni teminat
sunulması halinde önceki teminat iade edilir.
 Katılım bedeli ödeme yükümlülüğü, şirketin Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği kapsamındaki lisans yükümlülüklerinden biridir,
Yarışma Sonrası Süreç 2
• EPDKdan önlisans alan şirket, önlisans tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde TEİAŞ
ile Katkı Payı Anlaşması imzalamalıdır.
Katkı Payı;
Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihi takip eden ilk Ocak
ayından başlamak üzere 3 yıl içerisinde ve yıllık eşit taksitlerle TEİAŞ’a ödenir.
Kapasite artışı olması durumunda yeni kurulu güce göre Katkı Payı Anlaşması tutar
revize edilir.
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GES Proje Süreci
Temelde 4 ana adımda yürütülen proje sürecinin sonunda yatırımın tamamlanması ve sahada
elektrik üretiminin başlaması beklenmektedir.
Şekil 4: GES Proje Süreci



Sahanın Belirlenmesi

• Orman arazisi olmayan alanların tercih edilmesi,
• Kuru, sulu veya dikili nitelikte tarım arazisi olmayan alanların seçilmesi,
• MW başına azami 20 dönüm arazi olacak şekilde ön hazırlıkların yapılması,
• Yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu 1.620 kWh/m2-yıldan büyük
arazilerin tercih edilmesi,
• Proje sahasının konstrüksiyon montajına uygun olması,
• Sahanın kiralanması ya da satın alınması önerilmektedir.


Projelendirme

Güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusu esnasında Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum
Raporu ve Güneş Ölçüm Sonuç Raporunun Kuruma sunulması zorunludur.
• Ölçüm istasyonunun kurulması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) onayının
alınması,
• Halihazır harita çalışmalarının yürütülmesi,
• Finansal ve teknik ön fizibilite raporunun hazırlanması,
• Uygun ekipmanla projelendirmenin yapılması,
• En az 6 ay yerinde ölçüm ve 1 senelik ölçüm sonuçlarının MGM tarafından onayı.

Planlama
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• Gerekli belgelerin tamamlanması ve Önlisans başvurusu,
• Önlisans için gerekmesi durumunda yarışmaya katılım,
• Ekipman tedarikçileri ile görüşmeler,
• Proje Kredisi için bankalarla görüşmeler,
• Nihai teknik ve finansal fizibilitenin hazırlanması.
Proje Yönetimi
• 1 MW üstü yatırımlar için Önlisans alınması,
• İmar ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması,
• Proje onayı,
• Lisansın alınması,
• EPC (Güneş Enerjisi Mühendislik ve Uygulama Firması) firmasının belirlenmesi,
• Sermaye ihtiyacına bağlı olarak Kredi Anlaşması,
• Proje sahasının montaj için hazırlanması,
• Montaj, test ve devreye alma çalışmaları,
• Geçici Kabul.
Santralin İşletilmesi
• Günlük olarak verilerin takibi,
• Güvenlik,
• Bakım,
• Personel,
• Panellerin periyodik temizlenmesi.

GES Teknik Fizibilite
Ges yatırımları yüksek maliyetlerinin yanında işletme ve bakım giderleri ile verimlilik
kayıplarının sıkça görüldüğü bir alandır. Bu nedenle maliyet hesaplamalarında özenli
davranılması önem arz etmektedir. Aşağıdaki tablo planlanan yatırımın yaklaşık verim hesabı
yapılması için yardımcı olacaktır.
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Tablo 3: GES Yatırımı Verimlilik Hesabı

Şekil 5: GES Maliyet Dağılımı

2019 Beklentileri
ETKB 2015-2019 yılı stratejik planına göre güneş enerjisinde 2019 yılında 3.000 MW kurulu
güç değerine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu nedenle 2018 yılı içinde başlanacak yatırımlar
önem arz etmektedir.
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3.000 MW Kurulu Güç
Tablo 4: Yenilenebilir Enerji Yatırım Süreleri

Önlisans / Lisans Bedelleri
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında
2018 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma bedelleri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir;
Tablo 5: Önlisans ve Lisans Alma Bedelleri, 2018
Kurulu güç değeri, “P(MW)”
0 < P ≤ 10 MW

7.000 (Yedibin)TL

10 < P ≤ 25 MW

13.800 (Onüçbinsekizyüz)TL

25 < P ≤ 50 MW

20.700 (Yirmibinyediyüz)TL

50 < P ≤ 100 MW

34.500 (Otuzdörtbinbeşyüz)TL
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100 < P ≤ 250 MW

69.000 (Altmışdokuzbin)TL

250 < P ≤ 500 MW

138.000 (Yüzotuzsekizbin)TL

500 < P ≤ 1000 MW

207.000 (İkiyüzyedibin)TL

P > 1000 MW

345.000 (Üçyüzkırkbeşbin)TL

Kaynak: EPK, 21.12.2017 tarih ve 7557 sayılı Kurul Kararı
Enerji Kooperatifleri
Kooperatifler Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğünde “İnsan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma
yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan
ekonomik kuruluş” olarak tanımlanan. Uluslar arası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından ise
“Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik
olarak kontrol edile bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen
insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar” şeklinde tanımlamaktadır.
Dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın kooperatiflere ortak olduğu tahmin edilmektedir.
İnsanların ihtiyaç duyduğu her alanda kurulabilen kooperatifler Yenilenebilir Enerji
mevzuatında yapılan düzenlemelerin de etkisiyle kendisine bu alanda da yer edinmiştir. 2016
yılında yapılan düzenlemenin ardından aynı yıl içinde 10 tane yenilenebilir enerji kooperatifi
(aralarında Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi de bulunmaktadır) kurulmuş ve sayıları
giderek artmaya başlamıştır.
Mevzuata göre kooperatiflerin ortak sayısına bağlı olarak ve her bir tüketim tesisi ile
ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 1 MW’ı geçmeyecek şekilde;
a) 100’e kadar ortağı bulunan kooperatifler için 1 MW’a kadar,
b) 100’den fazla 500’e kadar ortaklı kooperatifler için 2 MW’a kadar,
c) 500’den fazla 1000’e kadar ortaklı kooperatifler için 3 MW’a kadar,
ç) 1000’den fazla ortağı olan kooperatifler için 5 MW’a kadar,
lisanssız üretim izni verilebilmektedir.
Yenilenebilir enerji kooperatifleri için böyle bir kolaylığın getirilmesi hem yerel kalkınma
açısından hem de fırsat eşitliği açısından önemli bir adımdır. Görece yüksek maliyetlere mal
olan yenilenebilir enerji yatırımları kooperatifler aracılığıyla düşük bütçeli kişilere de yatırım
yapma şansı sunmaktadır. Örneğin 1 MW’lık bir enerji yatırımının 4,5 milyon TL olduğu
kabul edilirse ve 100 üyeli kooperatifler için bir hesaplama yapılırsa kişi başına 45 bin TL
sermaye düşmektedir. Bu sermaye miktarı kooperatifin üye sayısı ve yatırıma konu enerji
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büyüklüğü arttıkça ters orantılı olarak daha da düşmektedir. 5MW ve 1000 üyeli bir
kooperatif için kişi başı yaklaşık 22.000 TL yatırım düşmektedir.
En az 7 ortak ile kurulabilen kooperatifler özel ya da tüzel kişilerden oluşabilmektedir. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken husus kooperatifin ya sadece konut abonelerinden ya da
sadece ticari abonelerden oluşmasıdır. Aşağıdaki şekilde yenilenebilir enerji kooperatifi
kurulması ve yatırım yapılmasına yönelik süreci özetleyen bir şema bulunmaktadır.
Şekil 6: 10 Adımda Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Kurulması

Çatı Sistemleri
Kamuoyunda ‘Çatı mevzuatı’ olarak bilinen, tüketim tesisiyle aynı noktada olan ve 10 kW
güç ile sınırlanan üretim tesisleri için başvuruları ve başvuru sonrası işlemleri düzenleyen
“Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine
Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin
Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmış ve ilgili
mevzuat 18/01/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Mevzuat hazırlanırken Enerji teknolojisindeki ve piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak 10
kW’a kadar (10 kW dahil) olan sadece çatı sistemleri değil aynı zamanda cephe uygulamalı
üretim tesisleri de kapsama alınmıştır.
Usul ve esasların Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
(Yönetmelik)’ten ayrılan noktaları ile önemli görülen hususlar maddeler halinde aşağıda yer
almaktadır;
1. Başvurular ilgili şebeke işletmecisinin merkez birimine ya da varsa taşra birimine
yapılabilecektir. Başvurular aylık bazda alınıp bir sonraki ayın yirmisine kadar
sonuçlandırılacaktır.
2. Üretim tesisinin kurulu gücü azami 10 kW olup ilişkilendirilen tüketim tesisi bağlantı
anlaşmasındaki sözleşme gücü (tüketim gücü) ile sınırlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle,
üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı
anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamayacaktır.
3. Başvurular ilgili şebeke işletmecisi tarafından trafo gücü (ilgili şebeke işletmecisine ait
trafolarda trafo gücünün %50’sine kadar) ve gerekli olması halinde tüketim güçlerine göre
değerlendirilecektir. Değerlendirme işlemi diğer lisanssız başvurularda olduğu gibi komisyon
marifetiyle yapılmayacaktır.
4. Tüketim gücü 3 kW’a kadar (3 kW dahil) olan üretim tesisleri için doğrudan bağlantı
görüşü oluşturulacaktır.
5. Eksik evrak tamamlama süreci öngörülmemiştir. Eksiksiz ve usule uygun yapılan
başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
6. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sonrası proje onay işlemleri için ilgili kişiye 90
(Doksan) gün süre tanınmıştır. İlgili kişinin şebeke işletmecisine süresi içerisinde başvuruda
bulunması halinde, söz konusu süreye ek 90 (Doksan) gün ilave süre verilebilecektir.
7. Başvuru aşamasından itibaren tüm süreç ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasından
takip edilebilecektir.
8. Proje onay işlemleri sonrasında 15 (OnBeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması’nın
imzalanması ve Bağlantı Anlaşması’nı izleyen bir yıl içerisinde de üretim tesisisin kurularak
işletmeye geçmesi gerekmektedir.
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9. Geçici kabul işlemlerinin tamamlanması sonrasında çift yönlü ölçüm yapan sayaçlar
marifetiyle Yönetmelik’in 17 nci maddesi uyarınca üretim ve tüketim değerleri saatlik olarak
mahsuplaştırılacak ve her bir saat için üretim veya tüketim fazlası tespit edilecektir.
10. Her ay sonunda üretimin fazla olduğu saatler için (her bir gün için üretimin fazla olduğu
saatlerin toplamı için o günkü dolar kuru üzerinden hesaplama yapılarak) gelir elde
edilecekken, tüketimin fazla olduğu saatler için var ise üretim miktarları düşülerek mevcut
tüketim anlaşması (ulusal tarife, serbest tüketici gibi) üzerinden elektrik tüketim faturaları
ödenecektir.
11. Diğer lisanssız elektrik üretim tesislerinden farklı olarak, tüketicinin değişmesi halinde
(tüketim tesisinin el değiştirmesi) geçici kabul şartı aranmaksızın üretim tesisi yeni tüketiciye
devredilebilecektir. Ancak devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için yeni tüketici tarafından
30 (Otuz) gün içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.
12. Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesislerinde tüketicinin değişmesi
halinde ise yeni tüketici tarafından tüketim aboneliği ile ilgili sözleşmelerin yapılması
(perakende satış sözleşmesi ya da serbest tüketiciler için ikili anlaşma) ve ilgili şebeke
işletmecisine başvurulması halinde 2 (İki) gün içerisinde sistem kullanım anlaşması
imzalanarak ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler başlatılacaktır.
Şekil 7: Çatı Sistemleri Yol Haritası
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