DİYARBAKIR GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTE

2010 yılından bu yana enerji piyasalarında

GELİŞTİRME PROJESİ

aktif olan Ankara merkezli Lifenerji Ltd. Şti,

Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasite Geliştirme
Projesi, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği
Refah Fonu kapsamında Lifenerji Ltd. Şti ve
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle
gerçekleştirilmiştir. Birleşik Krallık Ankara
Büyükelçiliği Refah Fonu; düşük karbon
ekonomisi ve esnek enerji piyasaları için
ve aynı zamanda küresel sorunlara çözüm
olabilmek adına bilim ve yeniliği teşvik
edebilmek amacıyla sağlanmaktadır.

deneyimli kadroları ile Diyarbakır, Yozgat,
Denizli, Aydın, Mardin, Erzurum ve Van
başta olmak üzere birçok ilde lisanssız
güneş enerjisi projeleri geliştirmiş ve
geliştirmektedir. Bu zamana kadar geliştirilen
güneş enerjisi projelerinin toplam kurulu
gücü 70 MW’a ulaşmıştır. Bu projelerden
Denizli’de bulunan 6,7 MW’ı, Türkiye’nin aynı
sahadaki en büyük projelerinden biri olarak
Mayıs 2015’te Akfen Holding tarafından
devreye alınmıştır.

“Lisanssız Güneş Enerjisi Projesi Başvuru
Süreci Broşürü” bu proje kapsamında
hazırlanmıştır. Bu broşürün hazırlanmasındaki
temel amaç: güneş enerjisine dayalı lisanssız
elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen
gerçek veya tüzel kişilerin bu süreçte takip
etmesi gereken adımları ve dikkat etmesi
gereken hususları kullanıcı dostu bir
dokümanda kısaca anlatmaktır.
Daha kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen
kullanıcıların ise aynı Proje kapsamında
hazırlanan “Lisanssız Güneş Enerjisi
Santrali Geliştirme Kılavuzuna”
bakmaları önerilir.

Lifenerji Ltd. Şti.
Çetin Emeç Bulvarı, No: 19/18,
Çankaya, Ankara
T: (0312) 481 21 42
F: (0312) 480 88 10
www.lifenerji.com
info@lifenerji.com

Lisanssız Güneş Enerjisi Projesi Başvuru Süreci Akış Diyagramı
Üretim tesisinin lisanssız üretim başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:
• Kurulu gücü 1MW veya Kanunun 14. Maddesi çerçevesinde Bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç
üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri
• Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı
ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

Başvuru için dağıtım şirketine sunulması gereken belgeler:
• Tapu kaydı ve kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge
• Başvuru ücretinin ilgili dağıtım şirketinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont
• Yönetmelik EK-1’de yer alan Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvuru formu
• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması
• Onaylı Aplikasyon Krokisi ve Teknik Değerlendirme Formu
• Elektrik aboneliği

Üretim tesisi çatı tipi mi arazi tipi mi?

Çatı
Tipi

Arazi
Tipi

Başvuru için temin edilmesi gereken diğer belge:

Başvuru için temin edilmesi gereken diğer belgeler:

• Yapı Kullanma İzin Belgesi

• Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden arazinin “kuru
marjinal tarım arazisi“ olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter
onaylı sureti
• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden veya Bakanlıktan ilgili onay belgesi

İlgili Dağıtım Şirketine başvuruda bulunulur.

Trafo merkezine o tarihe kadar yapılan eksiksiz başvuru toplamı 2 MW’ın üzerinde mi?
EVET

Mevcut başvurular 2 MW'ın üzerinde midir?

EVET

HAYIR

Dağıtım şirketi tarafından TEİAŞ görüşü sorularak mevcut
trafo merkezi için kapasite artışı talep edilir.

HAYIR
HAYIR

Mevcut başvurular TEİAŞ'ın belirlediği kapasiteyi
aşmakta mıdır?
EVET

Dağıtım şirketi tarafından Yönetmelik Madde 8-(4)’te yer
alan maddelere göre trafo merkezine hangi başvuruların
bağlanabileceği tespit edilir.

Dağıtım şirketi teknik değerlendirmeyi gerçekleştirir.

Teknik Değerlendirme sonucu olumlu olan başvuru sahiplerine ilgili dağıtım şirketi tarafından
“Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu“ verilir.

Proje onayı işleminin çağrı mektubunun verilmesinden 180 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.İlk 90
günü içerisinde GES projeleri ve irtibat hattı projesi sunulur; kalan 90 gün içerisinde proje onay işlemi tamamlanır.

Proje onay bedeli yatırılır ve proje onaylanır.

30 gün içerisinde İlgili Dağıtım Şirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması İmzalanır.

