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ÖZET

SUMMARY

Bu kılavuz, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği
Refah Fonu kapsamında Lif Enerji Ltd. Şti. (Lifenerji)
ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)
işbirliğiyle “Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasite
Geliştirme Projesi” için hazırlanmıştır. Proje, üyelerini
güneş enerjisi projelerine yatırım yapmaya teşvik
etmesi için DTSO’nun kapasitesini geliştirmeyi ve
Diyarbakır ilindeki potansiyel güneş enerjisi santrali
yatırımcılarının bilgisini artırmayı amaçlamaktadır.

This guidebook is prepared by Lif Enerji Ltd Şti. (Lifenerji)
in collaboration with Diyarbakir Chamber of Commerce
and Industry (DTSO) within the scope of “Diyarbakir Solar
Capacity Building Project” which is funded by Foreign
& Commonwealth Office. The Project aims to build
capacity of DTSO to lead its members to invest in solar
power projects and increase knowledge of potential
investors in Diyarbakir city on investment of solar power
projects.

Hazırlanan bu kılavuz üç ana noktaya dikkat
çekmektedir: iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında
yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi santrallerinin
önemi, güneş enerjisi santralleri geliştirme süreci ve
proje finansmanı.

This guidebook draws attention to three main issues:
importance of the renewable energy and the solar
power plants for the mitigation of the climate change,
the development process of solar power plants and
finance of the projects.

Kılavuzda tartışılan ilk temel nokta, yenilenebilir
enerji ve özellikle güneş enerjisinin önemi ve
gerekliliğidir. Bu bağlamda kılavuzun birinci
bölümü, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve özellikle güneş
enerjisi santrali yatırımlarının kullanılmasının
önemine dikkat çekmeye ayrılmıştır.

The first main issue discussed in the guidebook is the
importance and the necessity of the renewable energy
and especially the solar power. In this respect the first
section of the guidebook is reserved to point out the
importance of using the renewable energy sources
and especially the solar power plant investments, in
mitigating climate change.

Kılavuzun ikinci ve ana bölümü, yatırımcılar açısından
en sorunlu konu olan, güneş enerjisi santrali geliştirme
sürecine ayrılmıştır. Bu bölümde geliştirme sürecinde
takip edilmesi gereken tüm adımlar detaylı bir şekilde
ve görsellerle desteklenerek anlatılmaktadır. Bu
geliştirme süreci, ilk olarak tamamlanması gereken
başvuru adımı ile başlamaktadır. Başvuru sırasında
teslim edilmesi gereken ve ayrıca arazi tipi ve çatı
tipi projeler için farklılık gösteren çeşitli belgeler
mevcuttur. Alt bölümler, bu belgeleri detaylı olarak
anlatmakla birlikte arazi tipi ve çatı tipi projeler
arasında oluşan farklılıklara değinmektedir. Bunun
dışında, hem arazi hem çatı tipi güneş enerjisi
projesi yatırımcıları tarafından doldurulması gereken
belgeler ayrı alt bölümler içerisinde açıklanmıştır ve
bu belgelerin örnekleri de kılavuzun ekler kısmında
yer almaktadır.

The second and main section is reserved to the
development process of solar power plant, which is
the most problematic issue for the investors. In this
section all of the steps needed to be followed during
the development process are explained in a detailed
way and also strengthen by visually. This development
process starts with the application step, which is needed
to be completed initially. There are several documents
needed to be submitted during the application, which
are also differing from ground and roof-top base
projects. Sub-sections are prepared to explain these
documents in a detailed way and also to shed light on
the differences occur between the roof-top base and
ground base projects. Apart from this, the documents
need to be filled by both rooftop and ground based
solar power plant investors are explained in separate
sub-sections and the examples of these documents are
at the appendix section of the guidebook.

Başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra gelen
ikinci adım, başvuruların değerlendirilmesidir.
İlgili bölümde, başvuru değerlendirmelerinin
kuralları hakkındaki detaylı açıklamalar yapılmıştır.
Başvurularının kabulünün ardından, yatırımcılar
tarafından takip edilmesi gereken adımlar da ayrıca
diğer alt bölümler de değinilmiştir.
III

The next step after completing the application step is
the evaluation of the applications. In related section,
detailed explanation of the rules of application evaluation
is made. Following acceptance of the application, the
steps to be followed by investors also been mentioned
in other subsections.
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Kılavuzun son bölümü ise Proje Finansmanı kısmına
ayrılmıştır. Proje finansmanı konusunda tartışılması
gereken en önemli noktalardan biri, gelir-gider
kalemleridir. Bu nedenle, bu konu için Proje
Finansmanı bölümünde ayrı bir alt bölüm ayrılmış
olup bu bölüm çeşitli örnekler ile zenginleştirilmiştir.
Yine projeye dair banka kredileri, finans seçenekleri
ve sigorta masrafları konuları da örnekler ile birlikte
ayrı alt bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır.

The last section of the guidebook is reserved for Project
finance. One of the most important topic needed to be
discussed is the revenue and expenditure items. So,
a separate sub-section is reserved for this topic and
the sub-section is enriched by several examples. Also,
other important topics such as bank loans, finance
options and insurance cost of the project, which are all
explained in a detailed way and explained with examples
in separate sub-sections.

Sonuç olarak bu kılavuzun genel hedefi, güneş
enerjisi santrali geliştirme konusunda potansiyel
yatırımcıların merak ettikleri konulara ışık tutarak
bu alanda yapılacak yatırımların artmasına katkı
sunmaktır.

As a result, overall objective of this guidebook is by
shedding light on curious subjects of potential investors
about solar power plant to increase investments in
this area.

IV
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BÖLÜM 1:
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
GELİŞTİRME KILAVUZUNA GİRİŞ
1.1 Kılavuz Hakkında
Bu kılavuz, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında Lifenerji Ltd.
Şti ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasite
Geliştirme Projesi” için hazırlanmıştır. Bu fon; düşük karbon ekonomisi ve esnek enerji
piyasaları için ve aynı zamanda küresel sorunlara çözüm olabilmek adına bilim ve yeniliği
teşvik edebilmek amacıyla sağlanmaktadır. Bu kılavuzun hazırlanmasındaki temel amaç,
çatı ve arazi tipi olmak üzere güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi gerçekleştirmek
isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bu süreçte takip etmesi gereken adımları ve dikkat
etmesi gereken hususları kullanıcı dostu bir dokümanda birleştirmektir.
1.2 Kılavuzun Kullanımı
Bu kılavuzun, “1.5 Daha Fazla Bilgi İçin Nereye Başvurabilirim?” kısmında bahsi geçen
kaynaklarla birlikte okunması tavsiye edilmektedir. Kılavuz içerisinde okumayı ve anlamayı
kolaylaştırmak için ek bilgiler ve önemli bilgiler içeren şekil kutuları yerleştirilmiş olup,
bu kutular aşağıdaki simgeler ile temsil edilecektir.
ÖNEMLİ BİLGİ

EK BİLGİ

ÖRNEK

ŞEKİL

TABLO
1.3 Kılavuzun İçeriği
Bu kılavuz dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm kılavuza giriş mahiyetinde
yazılmış olup, kılavuzun önemi, nasıl kullanılacağı, kılavuz içeriği ve daha fazla bilgiye
nereden ulaşılacağına dair bilgileri içermektedir. İkinci bölümde ise iklim değişikliğinin
önemine değinilip, yenilenebilir enerji kaynaklarına neden ihtiyaç duyulduğu anlatılmış
ve güneş enerjisi sistemleri detaylandırılmıştır. Kılavuzun üçüncü bölümünde ise
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güneş enerjisi projesi geliştirilirken takip edilmesi gereken basamaklar detaylı olarak
açıklanmaktadır. Bu basamaklar genel hatlarıyla: başvuru süreci, başvuruların derlenmesi
ve değerlendirilmesi, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının imzalanması, üretim
tesisinin geçici kabulü, üretim tesisinin işletmeye girmesi ve üretilen ihtiyaç fazlası
enerjinin tespitidir. Son bölüm ise finans bölümüdür. Bu bölümde yatırımcıların projenin
kârlılığını değerlendirirken dikkat etmesi gereken hususlar ve bu değerlendirmeyi nasıl
yapacakları açıklanmaktadır.
1.4 Kısaltmalar ve Tanımlar
AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altında olan gerilim (Alçak gerilim)
Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları
saha veya irtibat noktası
Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden dağıtım
veya iletim sistemiyle irtibatlandırılması
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirme
Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00.00’da başlayıp, aynı ayın son günü
saat 24.00’da biten süre
PV panel: Fotovoltaik Panel:
GES: Güneş Enerjisi Santrali
İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul
kararları
İlgili Şebeke İşletmecisi: ilgisine göre TEİAŞ, dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişi (Bu kılavuzda aksi belirtilmedikçe İlgili şebeke işletmecisi yerine genelde
İlgili Dağıtım Şirketi, özelde de Dicle EDAŞ ifadesi kullanılacaktır)
İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer
düzenlemeler
Kanun: 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Marjinal tarım arazisi: Özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak
ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın
yapıldığı araziler
OSB: Organize Sanayi Bölgesi
Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesi
Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ
Teknik değerlendirme raporu: Üretim sahalarının etkin kullanılmasına ilişkin YEGM
tarafından yapılan değerlendirme raporu
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Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantı anlaşması
kapsamında dağıtım veya iletim sistemine bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak
ya da 25.09.2002 tarihinden önce imzalanmış yerine kaim bir sözleşme kapsamında
dağıtım veya iletim sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizat
YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması): Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi
tüzel kişilerin bizzat ve Elektrik Piyasasına Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde
bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve
bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizması
YG: Etkin şiddeti 1000 Volt’un üzerinde olan gerilim (Yüksek Gerilim)
Yönetmelik: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
1.5 Daha Fazla Bilgi İçin Nereye Başvurabilirim?
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Yönetmelik
kapsamını detaylandıran Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, lisanssız elektrik piyasasında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen gerçek
veya tüzel kişiler için detaylı bir mevzuat oluşmuş bulunmaktadır.
Lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuat ve teknik belgelere Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılabilir:
http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim
Yönetmeliğe ait özet infografiği Şekil 1’de yer almaktadır.
Lisanssız güneş enerjisi projeleri başvurularıyla ilgili daha detaylı ve güncel bilgi için
Dicle EDAŞ’ın internet sayfasına erişilebilir:
http://www.dicleedas.com.tr/
Başvurular ile ilgili gelişmeler, Dicle EDAŞ’ın internet sitesinde “Duyurular” kısmından
takip edilebilir.
Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin TEDAŞ proje onay süreci, teknik dokümanlar, raporlar
vb. bilgilere ulaşmak için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin internet sitesinden ulaşılabilir.
http://www.tedas.gov.tr/Sayfalar/LUY.aspx
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GENEL HÜKÜMLER
• Amaç, KApsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
• Lisans Alma ile Şirket Kurma Muafiyeti
2

ÜRETİM KAYNAK BELGESİNE VE
TEKNİK HUSUSLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
• Üretim kaynak belgesi verilmesi
• Bağlantı noktası seçimi
• İşletme koşullarının dışına çıkılması

BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMINA
İLİŞKİN HÜKÜMLER

• Teknik sorumluluk

• Bağlantı Esasları
TEİAŞ görüşü

• Sayaçlar

• Bağlantı Başvurusu
Başvuruda sunulacak belgeler.

• Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
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• Bağlantı Başvurusunun Değerlendirilmesi
ve Sonuçlandırılması
Başvuruların değerlendirme kriterleri
• Bağlantı ve Sistem Kullanımı İçin Başvuru
Bağlantı anlaşması için sunulması
gereken belgeler

TİCARİ HÜKÜMLER
• Tespiti
• Satın alınması
İhtiyaç fazlası enerjinin:

• Değerlendirilmesi
• Bedelinin tespiti
• Ödenmesi

• Bağlantı ve Sistem Kullanımı
5
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
• Tüketim tesisi ve tüketim birleştirme
• Üretim tesislerinin işletmeye girmesi

1

Şekil 1:
Yönetmeliğin Özet Şeması

• Üretim tesisi devri
• Lisansa konu bir üretim tesisinin lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması
• Geçici Maddeler

Ayrıca, kılavuzun hazırlanmasında yararlanılan kanunlara da daha detaylı bilgi için
başvurulabilir:
• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
• 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun
• 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
• 6537 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Son olarak, güneşten elektrik üretimi ile ilgili güncel durumun ve gündemin takip
edilebileceği ve bu alanda hizmet veren şirketlere ulaşılabilecek sivil toplum örgütleri
ve oluşumları aşağıdaki gibidir:
• EUROSOLAR Türkiye
• Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)
• Lisanssız Elektrik Üretim Derneği
• Solarbaba - Türkiye Güneş Enerjisi Platformu
• Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER)
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BÖLÜM 2:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
GÜNEŞ ENERJİSİ
Kılavuzun bu bölümünde güneş enerjisi projesi geliştirirken takip edilen basamaklara
geçiş yapmadan önce iklim değişikliğinden, yenilenebilir enerjinin gerekliliğinden,
Türkiye’nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneş potansiyelinden ve güneş enerjisi
sistemlerinden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.
2.1 İklim Değişikliği
21. yüzyılda insanlığın karşı kaşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliği;
salınan sera gazlarının atmosferde hızla birikmesinin doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi
sonucunda yeryüzünde ve atmosferin alt bölümlerinde gerçekleşen sıcaklık artışını ve
akabinde iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Sera gazlarından en önemlileri
Şekil 2’de verilmiştir1.
20. yüzyılın ortalarından bu yana meydana gelen ısınmada ise insan faaliyetlerinin büyük
etkisi yer almaktadır. Atmosfere salınan sera gazlarındaki bu hızlı artışta insan etkilerinin
bazıları:
• elektrik üretiminde, taşımacılıkta, endüstride ve konutlarda fosil yakıtların
(kömür, petrol ve gaz) kullanımı (CO2);
• tarım alanlarının (CH4) ve ormanların yok edilmesi gibi, arazi kullanımında
meydana gelen değişiklikler (CO2);

Şekil 2:
Sera Gazları

2

• katı atık depolama alanları (CH4);
• endüstriyel florinli gazların kullanımıdır.

N2O
Nitröz
Oksit

CO2
Karbon
dioksit

1

CH
Metan

Bkz, http://www.eie.gov.tr/iklim_deg/i_deg_nedir.aspx
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Buna bağlı olarak da küresel sıcaklık son 150 yıl içerisinde yaklaşık 0,8˚C yükselme
göstermiştir. Kritik olan nokta ise küresel sıcaklığın daha da yükselmeye devam etmesidir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki dünyanın 2˚C eşiğinin üzerinde bir sıcaklık artışına
maruz kalması halinde dünya ekonomisinde ve daha da önemlisi insani kalkınmada
geniş çaplı gerilemeler geri dönülemez hale gelecektir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) küresel ortalama sıcaklık artışını endüstrileşme öncesi
sıcaklık değerine göre 2˚C‘nin altında tutmayı hedeflemektedir1,2.
İklim değişikliğinin etkisi yalnızca sıcaklık artışından ibaret değildir. Dünya çapında iklim
değişikliği; kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olayları ya da okyanus ve deniz
suyu seviyesinde yükselmeler, okyanusların asit oranında artış, buzulların erimesi gibi
olaylara neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin
yanı sıra insanlar da ciddi risk altına girmektedir. Türkiye, küresel iklim değişikliği açısından
en hassas bölgelerden birinde, Akdeniz Havzası içinde yer almaktadır. Yer aldığı bölge
itibariyle 2˚C’lik artış; beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının
sayısında ve etkisinde artış, ve en önemlisi kuraklıkla beraber biyolojik çeşitlilik kaybı,
turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı olarak etkilerini hissettirecektir3.
2.2 Yenilenebilir Enerjinin Gerekliliği
Yeryüzünde 1900’lü yıllardan itibaren gerçekleşen iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışında
karbondioksit, en büyük etkiye sahiptir. Doğada karbondioksit, fotosentez, solunum ve
ayrışma yollarıyla atmosfer ile hayvanlar ve bitkiler arasında; gaz değişim yoluyla okyanus
ve atmosfer arasında değiş tokuş edilir. 19. yüzyıldan bu yana karbondioksit seviyesi
yaklaşık olarak %40 artmıştır. Bu artışın büyük bir kısmı 1970 yılından bu yana, yani küresel
enerji tüketiminin ivme kazandığı zaman diliminde gerçekleşmiştir4.
Dünyada mevcut enerji ihtiyacının %80’i, yandığı sırada yoğun miktarda karbondioksit
salınımına sebep olan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir.
Sera gazı emisyonlarının azaltılması için başlatılan girişimlerin başında yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelim yer almaktadır. Yenilenebilir enerji, doğal çevrede devamlı olarak
var olan ve sürekli kendini yenileyebilen kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilebilir
enerjinin başlıca kaynakları aşağıdaki gibidir5:
• Güneş Enerjisi
• Rüzgar Enerjisi
• Jeotermal Enerji
• Hidroelektrik
• Biyoenerji
• Dalga Enerjisi
• Hidrojen Enerjisi

2

Bkz, http://www.eea.europa.eu/tr/themes/climate/intro

3

Bkz http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi

4

Bkz, http://dels.nas.edu/resources/static-assets/exec-office-other/climate-change-full.pdf

5

Bkz, http://eusolar.ege.edu.tr/yenilenebilir_enerji_kaynaklari.html
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Şekil 3:
Türkiye Elektrik Enerjisi
Üretiminde 2014 Yılı
Verilerine Göre Kullanılan
Kaynakların Dağılımı6

2014 yılı verilerine göre Türkiye Elektrik Enerjisi üretiminin yaklaşık % 78,9’ Küresel ısınma
ve dolayısıyla iklim değişikliği üzerinde ciddi bir etkisi olan fosil yakıtların yakılması ile
sağlanmaktadır. İklim değişikliği etkilerinin ciddi bir şekilde hissedildiği günümüzde, artık
Güneş Enerjisi gibi herhangi bir sera gazı salınımı yapmadan enerji üretilebilen yenilenebilir
enerji kaynaklarının mümkün olduğunca yaygınlaştırılması gereklidir.
2014 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Yakıt Cinsi
Jeotermal

1
Tablo 1:
2014 Yılı Sonu
İtibariyle Türkiye'de
Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının
Miktarı ve Dağılımı7

Kurulu Güç (MW)

Katkı (%)

Santral Sayısı

404

%1,46

15

Hidrolik barajlı

16.606

%59,91

77

Hidrolik akarsu

7.036

%25,39

444

Rüzgar

3.629

%13,10

90

40

%0,14

112

27.715

%100

738

Güneş (lisanssız)
TOPLAM

2.3 Güneş Enerjisi Sistemleri ve Güneş Enerjisinin Tarihçesi

6

Bkz, http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/2014YILSONUKURULUG%C3%9C%C3%87.xlsx

7

Bkz, http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/kuruluguc.xls
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Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci (hidrojen gazının helyuma
dönüşmesi) ile açığa çıkan ışıma enerjisidir (füzyon reaksiyonlarıdır)8. Güneş ışınımının
tamamı dünyaya ulaşmaz, %30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır, %50’si
atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Güneşten gelen ışınımının %20’si ise, atmosfer
ve bulutlarda tutulur. Dünya’ya gelen bütün güneş ışınımı, sonunda ısıya dönüşür ve
uzaya geri verilir9.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik
göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir10:
• Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde
edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
• Güneş Hücreleri: Fotovoltaik hücreler de denen bu yarı-iletken malzemeler
güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
2.3.1 Güneş Enerjisi Kullanımının Tarihçesi
Güneş enerjisinden yararlanabilmek için insanların yaptığı çalışmalar eski tarihlere
dayanmaktadır. Şekil 4’te güneş enerjisinin Dünya’da ve ülkemizde kullanılmasının
kronolojisinden bir bölüm verilmiştir:

8

Bkz, http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/yenilenebilirnerji_ve_enerjiverimliligi/kisakisayenilenebilirenerjikaynaklari

9

Bkz http://www.nukte.org/node/163

10

Bkz, http://www.solar-academy.com/menuis/Turkiye-de-Gunes-Enerjisi-Potansiyeli...034056.pdf

9
1767

İsviçreli bilim adamı Horace de Saussure dünyanın ilk güneş
kolektörünü inşa etmiştir.
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Şekil 4:
Güneş Enerjisinin Tarihsel Gelişimi12

1800

A.E. Becquerel, bazı malzemeler üzerinde parlayan ışığın elektrik
akımı yaratacağını gözlemlemiştir. Bu fotovoltaik teknolojinin
çıkış noktasıydı.

1873

1839

Charles Fritts güneş ışığını selenyum ve altın kullanarak elektriğe
dönüştüren bir cihaz olarak dünyadaki ilk solar hücreyi üretmiştir.

1900
Albert Einstein, “fotoelektrik etki kanununun keşfiyle” Fizik
dalında Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür (1921). Einstein şimdi
fotonlar olarak tanımlanan ışık miktarının varlığını öneren ve
böylece modern Fotovoltaik teknolojisine teorik bir temel
sağlayan ilk kişiydi.

1954
Hoffman Elektronik, %14 verimlilikte fotovoltaik hücre üretti.

1970’ler Dr. Elliot Berman, Exxon Corporation yardımıyla watt’ı 100$ maaliyetli
fotovoltaik hücrelerin maaliyetini watt’ı 20$’a indirdi. Bu sayede de ikaz ışıkları, gaz1975
ve petrol kulelerinde, fenerlerde, demiryolu geçitlerinde vs. kullanılmaya başlandı.

1982

Dünya çapında fotovoltaik enerji üretimi 1000 MW’ı aştı.

2012

1905

Daryl Chapin, Calvin Fuller ve Gerald Pearson hücre verimliliği %4
olan silikon fotovoltaik (PV) hücreleri geliştirdi.
1960

Türkiye’de ilk pasif güneş enerjisi uygulaması Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde 1975 yılında tesis edilmiştir11.
İlk büyük çaplı fotovoltaik güneş enerjisi santrali, 1 MW kurulu
gücünde, California’da kuruldu.

1999
Lisanssız elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 200 kilovat
(kW) gücünde IBC SOLAR Türkiye tarafından şebeke bağlantılı ilk
Güneş Enerjisi Santrali kuruldu.

11

Bkz, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/e230522657ecdc5_ek.pdf?dergi=221

12

Bkz, http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/gunes/tgunes.html
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2.4 Türkiye’nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Güneş Potansiyeli
Türkiye, Dünya üzerinde 36˚– 42˚ kuzey enlemleri ve 26˚– 45˚ doğu boylamları arasında
bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1311 kWh/m2yıl, yıllık ortalama
güneşlenme süresi ise 2640 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık
7,2 saat, toplamda ise yılda 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir13.
Tablo 2’den de görülebileceği üzere Türkiye’nin güneşlenme süresi açısından en zengin
bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.

Bölge

Toplam
Güneş Enerjisi
(kWh/m2-yıl)

Güneşlenme
Süresi
(saat/yıl)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

1.460

2.993

Akdeniz Bölgesi

1.390

2.956

Doğu Anadolu Bölgesi

1.365

2.664

İç Anadolu Bölgesi

1.314

2.628

Ege Bölgesi

1.304

2.738

Marmara Bölgesi

1.168

2.409

Karadeniz Bölgesi

1.120

1.971

13

Bkz, http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/gunes/tgunes.html

14

Bkz, http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/gunes/tgunes.html

2
Tablo 2:
Türkiye’nin Yıllık
Toplam Güneş Enerjisi
Potansiyelinin Bölgelere
Göre Dağılımı14

11
Şekil 5:
Türkiye’nin, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ve
DİCLE EDAŞ Bölgesinin Güneş Enerjisi Atlası15

5
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi toplam güneş
radyasyonu açısından
Türkiye'nin en zengin
bölgelerinden biridir.
Toplam Güneş Radyasyonu
KWh/m2 - yıl

1400 – 1450
1450 – 1500
1500 – 1550
1550 – 1600
1600 – 1650
1650 – 1700
1700 – 1750
1750 – 1800
1800 – 2000

Güneydoğu Anadolu
Bölgesi: Gaziantep,
Diyarbakır, Şanlıurfa,
Batman, Adıyaman, Siirt,
Mardin, Kilis ve Şırnak
illerinden oluşmaktadır.
Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin ortalama
güneş radyasyonu
miktarı 1460 kWh/m2yıldır.

Dicle EDAŞ bölgesi:
Diyarbakır, Şanlıurfa,
Batman, Siirt, Mardin
ve Şırnak illerinden
oluşmaktadır.

15

Bkz, http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx
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2.5 Fotovoltaik (PV) Paneller ve PV Sistem Bileşenleri
Fotovoltaik sistemler, güneş ışığından doğrudan elektrik elde edilmesine dayalı
sistemlerdir. PV güneş panellerinin verimliliği, oluştuğu malzemenin yapısına (örneğin;
kristal silisyum, galyum arsenit, amorf silisyum, kadmium tellürd vb.) bağlı olarak %5
ile %20 arasında değişmektedir16. Fotovoltaik ilkeye dayalı çalışan güneş panellerinin
yüzey alanları genellikle 150-200cm2 civarında ve kalınları da genellikle 32mm olmaktadır.
Ayrıca, güçleri 250-270W arasında değişmektedir17.
Şekil 6, bir PV sisteminde olması gereken bileşenleri ve bu bileşenlerin birbirleriyle
etkileşimini göstermektedir. Güneş panelleri tarafından üretilen doğru akım, invertör
tarafından alternatif akıma evrilir. İnvertörün bir diğer özelliği ise, kendi enerjisini kendi
pilinden sağlamasıdır. İnvertör, panellerden gelen enerjinin küçük bir bölümünü kendini
şarj etmek için kullanır. Daha sonrasında alternatif akıma dönüştürülen enerji, ihtiyacı
karşılamak üzere kullanılırken ihtiyaç fazlası da sisteme verilir. Panel sıcaklığı, elektrik
üretim miktarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Sıcaklık artışı, bant aralığını azaltarak
elektronların enerjisini arttırır. Bu yüzden de sıcaklık artışıyla birlikte akım (I) artarken
gerilim (V,Volt) düşer. Bu sebeple, güneş panelleri güneşli ancak soğuk yerlerde daha
yüksek verimde çalışır. Örneğin, bazı paneller 25˚C sıcaklıkta %14,5 verimle 280 W
vermektedir. Ancak, 45˚C ortam sıcaklığında bu değer 254,8 W’a düşer. Sonuç olarak,
25˚C’dan 45˚C’a 20˚C sıcaklık artışı: panel verimliliğini %14,5’ten %13’e düşürür18.

panel
elektrik
akışı

invertör

ihtiyaç
fazlası
üretilen
elektrik

elektrik
sayacı

dağıtım
şebekesi

tüketilen
elektrik

Şekil 6:
PV Sistemi
Bileşenleri

6

16

Bkz, http://www.emo.org.tr/ekler/310c83941df97d6_ek.pdf?dergi=580

17

Bkz, http://www.hanwha-solar.de/Sites/Hanwha-Solar/Files/Download-Center/data-sheets/1/tr/Hanwha%20Solar_Datasheet_HSL60S_tr_EU.pdf

18

Bkz, http://www.gunessistemleri.com/fotovoltaik-sicaklik.php
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2.6 PV Sistemlerinin Yıllara Göre Değişimi
PV sistemlerinin kurulumu son yıllarda dünyada büyük bir ivme kazanmıştır. Bu durumu
en net gösteren tablolardan biri de toplam güneş kurulu gücünün yıllara göre gelişimidir.
Dünyada 2007-2008 yıllarında 10-15 GW bandında seyreden PV toplam kurulu güç miktarı
2014 yılında 178 GW'a ulaşmıştır. Çeşitli projeksiyonlarda bu artışın devam edeceği ön
görülmektedir.
Solar Power Europe’un yaptığı bir çalışmaya göre 2019 yılında en iyi senaryoya göre toplam
PV kurulu gücü 540 GW; en kötü senaryoya göre 396 GW olarak tahmin edilmektedir.
Bu da %200-%300 arası bir kapasite artışı demektir19.
600.000

7

Şekil 7:
PV Kurulu Güç
Projeksiyonu

540.009

500.000
400.000

MW 300.000

2013

2014

2015

2016

Yükşek öngörü

2017

2018

2019

Düşük öngörü

Düşük öngörü

2012

Düşük öngörü
Yükşek öngörü

2011

Yükşek öngörü

2010

Yükşek öngörü

0

Düşük öngörü

Düşük öngörü

100.000

Yükşek öngörü

178.391

200.000

Türkiye’ye baktığımızda benzer bir artışın daha yüksek bir ivme ile gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de toplam GES kurulu güç miktarı
155 MW civarındayken, yapılan tahminlere göre 2019 yılında bu değerin 11 GW civarında
olması beklenmektedir. Lisanssız PV sistemlerinin de bu artışa önemli bir katkısı olacağı
düşünülmektedir20.
Artan kapasite miktarlarıyla daha çok kullanılmaya başlayan PV teknolojisi, kurulum
fiyatlarının da düşmesini sağlamaktadır. IRENA (International Renewable Energy Agency)'nın
Ocak 2015 yılında yaptığı bir çalışmada PV sistem fiyatlarının 2014 yılında, 2009 seviyelerine
göre %75’e varan oranlarda düştüğü belirtilmiştir. Bu düşüş artan kapasite miktarları ile
doğrudan bağlantılıdır. IEA (International Energy Agency)'nın hazırlamış olduğu ve Şekil 8'de
gösterilmiş olan grafik de bu savı destekler niteliktedir. Buna göre PV birim fiyatı artan
kapasite ile birlikte düşmektedir. Tüm bunlar sonucunda PV sistemlerinin gelecekte daha
önemli bir noktada olacağı öngörülmektedir.

19

Bkz, http://www.solarpowereurope.org/fileadmin/user_upload/documents/Publications/Global_Market_Outlook_2015_-2019_lr_v23.pdf ; sayfa 16

20

Bkz, Global Market Outlook 2015-2019, Solar Power Europe, sayfa 29
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PV modül fiyatları (USD/W)
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8

Şekil 8:
Öğrenme eğrilerine dayalı
geçmiş modullerin fiyatları
ve 2035 için projeksiyonlar21

21

Bkz, https://www.iea.org/media/freepublications/technologyroadmaps/solar/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf
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BÖLÜM 3:
GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ
GELİŞTİRME SÜRECİ
Kılavuzun bu bölümünde güneş enerjisi projesi geliştirirken takip edilmesi gereken
basamaklar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Güneş enerjisi projesi geliştirilirken 3
ana basamak takip edilmektedir. Bu basamaklar; başvurunun yapılması, başvuruların
derlenmesi ve değerlendirilmesi, son olarak da bağlantı ve sistem anlaşmasının
imzalanmasıdır. Bu üç ana basamaktan sonra ise yatırım süreci başlamaktadır. Yatırım
süreciyle ilgili detaylı bilgi Bölüm 4’te verilmektedir.
Bu bölümde takip edilecek adımlar Şekil 9’da özetlenmektedir.
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Şekil 9:
Güneş Enerjisi
Projesi Geliştirmede
Takip Edilecek
Adımlar

1.
ADIM

Başvuru İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması

BÖLÜM
3.1

Başvuru

2.
ADIM

Başvuruların Derlenmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM
3.2

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun Verilmesi

Projenin Onaylanması

3.
ADIM

BÖLÜM
3.3

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasının İmzalanması

4.
ADIM

Üretim Tesisinin Geçici Kabulünün Yapılması

BÖLÜM
3.4-3.5

5.
ADIM

Üretim Tesisinin İşletmeye Alınması

BÖLÜM
3.5

3.1 BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru süreci, güneş enerjisi projesi gerçekleştirme sürecindeki ilk adımdır. Kılavuzun
bu bölümünde başvuru sürecinde izlenecek adımlar detaylı olarak incelenmektedir. Bu
bölümde şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesislerinden,
çatı tipi ve arazi tipi başvurularda temin edilmesi gereken belgelerden ve bu süreçte
dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmektedir.
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Şekil 10, başvuru sürecinde takip edilmesi gereken basamakları gösteren ve başvuru
sürecinde çatı tipi ve arazi tipi uygulamalar için farklılaşan kısımları gösteren karar ağacıdır.

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 Şirketi’nin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont
• Yönetmelik EK-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru formu
• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması
• Elektrik aboneliği
• Onaylı Aplikasyon Krokisi ve Teknik Değerlendirme Formu
Üretim tesisi çatı tipi mi arazi tipi mi?
Çatı
Tipi

Arazi
Tipi

Başvuru sırasında yapı ruhsatı
da sunmak gerekir.

Arazinin sınıfını tespit etmek amacıyla ilgili
eklerle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğüne dilekçe verilir.

Başvuru için toplanması gereken belge:
• Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden
arazinin “kuru marjinal tarım arazisi“ olduğunu
gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti
• Bir parselde aynı tüzel kişiliğe ait toplam
kurulu gücü 1 MW'ın üzerindeki başvurular
için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden veya
Bakanlıktan ilgili onay belgesi alınır.
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Şekil 10:
Başvuru Sürecine Ait
Karar Ağacı

BAŞVURU

3.1.1 Şirket Kurma Muafiyeti
Lisanssız güneş enerji santrali yatırımı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler arazi ya
da çatı tipi uygulamalar için üretim tesisi başvurusunda bulunabilir. Yönetmelik Madde
5’in 1. fıkrası uyarınca ön lisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf
olarak kurulabilecek yenilenebilir enerji üretim tesisleri aşağıdaki gibidir:
• Kurulu gücü 1 MW veya Kanunun 14. Maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri
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• Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden
kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri
İlgili dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için, toplam
kurulu gücü 1 MW'ı veya Kanunun 14. Maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırını geçmemek koşuluyla, birden fazla üretim tesisi
kurulabilir. Bağlantı kapasite durumları, ilgili dağıtım şirketleri tarafından ilan edilmektedir.
Üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin
aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur. Buna göre, başvuru sahiplerinin üretim
ve tüketim tesislerinin Dicle EDAŞ dağıtım alanında olması gerekmektedir. Dicle EDAŞ’ın
kapsamında bulunan iller Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’tır. Dicle
EDAŞ’ın merkezi ise Diyarbakır’da bulunmaktadır. Üretim ve tüketim noktaları Dicle
EDAŞ kapsamındaki ayrı illerde de yer alabilir.
Başvuru için gerekli belgeler ile birlikte, bölgede faaliyet gösteren ilgili dağıtım şirketine
veya üretim tesisinin kurulacağı sahanın Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı sahibi OSB
sınırları içerisinde bulunması halinde ilgili OSB’ye başvuruda bulunulması gerekmektedir.
3.1.2 Elektrik Aboneliği
Mevcut bir tüketim noktasının olmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine
ilişkin 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya
inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin ya da inşaat ruhsatının alınmasına gerek olmadığına
ilişkin belgenin sunulması zorunludur. Tüketim tesisinin en geç geçici kabul tarihinden
önce aktif hale gelmiş olması gerekmektedir. Ayrıca:
• Abonelik geçici veya gezici abone grubunda yer almamalıdır.
• Bir tüketim tesisi için yapılan GES başvurularında, abonelik başına, kurulu güç
kapasitesi azami olarak 1 MW olmalıdır. Tek bir abonelik için bu kapasite değeri
üzerinde üretim tesisi başvurusu yapılamaz.
3.1.3 Alan Seçimi
Arazi tipi lisanssız elektrik üretimi için seçilecek alan hakkında öncelikle arazi sınıf tespiti
yapılması gereklidir. Arazi sınıfı tespitinin ardından yatırımcılar diğer işlemlere başlayabilir.
Çatı tipi uygulamaya dayalı başvurular için bu adım uygulanmaz.
Arazi tipi elektrik üretimi başvurularında öncelikle GES kurulacak alanın uygunluğunun
tespiti için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yapılır. Bu başvurunun
amacı; başvurulacak arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi,
sulu tarım arazisi olmadığına ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin bir uygunluk belgesi alınmasıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüklerine yapılacak başvurularda, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri’nin de görüşleri
alınmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler;
• Güncel tapu kaydı
(Tapu sistem çıktısı veya Tapu Müdürlüğünden onaylı Tapu fotokopisi)
• 1/25000 ölçekli Koordinatlı Topoğrafik Harita
• Dilekçe veya Resmi yazı
Dilekçe örneği Kılavuzun Ek-1’inde verilmiştir.
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Talep edilen alanda gerçekleştirilecek etüt çalışması sonrasında arazi sınıfı tespit edilir.
Başvurudan olumlu sonuç alınabilmesi için arazi tipinin yukarıda belirtilen arazi sınıfları
içerisinde yer almaması; yani bir diğer deyişle “kuru marjinal tarım arazisi” sınıfında
olması gerekmektedir. Bu bağlamda arazi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıda belirtilmiştir.

ARAZİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• Arazinin eğimin yağışın 640 mm'nin altında olduğu yerlerde %8'den,
640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise %12'den fazla olmamasına
dikkat edilmelidir.
• Toprak derinliğinin 50 cm'den az olmamasına dikkat edilmelidir.
• Arazinin doğusunda, güneyinde ve batısında güneşi engelleyecek
tarzda yükseltilerin, yapıların, ağaçların olmamasına dikkat edilmelidir.
• Güneye eğimli veya düz ve engebesiz olmasına dikkat edilmelidir.
• Zemini kaya veya balçık yoğunluklu olmamasına dikkat edilmelidir.
• Bölgenin güneş enerji potansiyeli uygun olmasına dikkat edilmelidir.
• Sel, çığ, taşkın gibi doğal afetlerden etkilenmeyecek bir bölgede
olmasına dikkat edilmelidir.
• Uygun bir dağıtım hattına veya merkezine yakın olmasına dikkat edilmelidir.
• Mevzi imarının yapılabilmesi için kadastro yolu olmasına dikkat edilmelidir.
• Araziye ulaşımın kolay olmasına dikkat edilmelidir.
• Arazi yakınlarında özellikle tozlanmaya sebep olacak yapıların
olmamasına dikkat edilmelidir.
• Panel temizliği için ihtiyaç duyulacak kadar suyun rahatlıkla temin
edilebilecek yerde olması tercih edilmelidir.

Güneş enerji santrali projesi geliştirmek isteyenlerin, proje alanında
arazi devir işlemlerinin uygulamasını gerektiren durumlarda, Tarımsal
Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik uyarınca devir
işlemlerini uygulaması gerekir. Proje geliştirme aşamasında, devri söz
konusu arazinin dâhil olduğu ilçede bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İlçe Müdürlüğünün bu konu hakkındaki görüşü alınabilir.
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ÇATI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• Çatının uygun eğimli olmasına dikkat edilmelidir
• Çatının statik ve dinamik yüke mukavemetli olmasına dikkat edilmelidir.
• Çatının etrafında gölgeye neden olacak, güneşi engelleyecek unsurlar
bulunmamasına dikkat edilmelidir.
• Çatının güney cepheli olmasına dikkat edilmelidir.
• Çatının etrafında toz emisyonuna neden olan tesislerin olmamasına
dikkat edilmesi gerekir.

3.1.4 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında “Lisanssız Üretim Başvuru
Formu”nun sunulması gerekmektedir. Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan formda ilgili
yerler doldurulur ve imzalanır. Bu form içerisinde başvuru sahibine ve üretim yapılması
planlanan tesise ait bilgiler yer almaktadır.

Başvuru Formu’nda yer alan “Diğer Bilgiler” kısmına, başvurulan tüketim
noktasına ait abone numarası ve varsa tüketim miktarı bilgileri eklenebilir.

3.1.5 Tapu veya Kira Sözleşmesi
Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında tapu belgesinin aslı veya noter
onaylı suretinin sunulması gerekmektedir. Eğer kiralama yapılmışsa kira sözleşmesinin,
eğer arazinin kullanım hakkı alındıysa kullanım hakkını gösterir belgenin de buna ek
olarak sunulması gerekir.Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin bulunması
halinde, tapu belgesi aslının fotokopisiyle birlikte başvuruda sunulur. Yetkili kişi, aslı ile
fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul edebilir. Bu durumda
fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Şirketçe Görülmüştür” kaydı düşülerek,
adının soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira sözleşmesinin bulunması halinde bu sözleşme
dağıtım şirketi yetkilisine sunulur. Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması
halinde kira sözleşmesi ekinde tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza
sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı
başvuru sahibine iade edilir.
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Son olarak, üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi ya da orman sayılan alanlar
üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının
edinildiğine dair belgenin sunulması gerekmektedir. Ancak, uygulamaya bakıldığında
bu tip alanlarda lisanssız üretim santralleri uygulamaları için genellikle kullanım izni
verilmemektedir.
3.1.6 Başvuru ücreti
Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında başvuru ücretinin ilgili dağıtım
şirketinin hesabına yatırılması gerekmektedir. Başvuru esnasında da bu ücretin
yatırıldığına dair makbuz ya da dekontun sunulması gerekmektedir. 2015 yılı başvuru
ücretleri 50 kW’a kadar olan üretim tesisleri için (50 kW dâhil) 50 TL+KDV=59 TL; 50
kW üzeri tesisler için 320 TL+KDV=377,6 TL’dir22.

2015 Yılı Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Ücretleri:
Kurulu güç ≤ 50 kW ise 50 TL + KDV = 59 TL
Kurulu güç > 50 kW ise 320 TL + KDV = 377,6 TL

3.1.7 Tek Hat Şeması
Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında kurulacak tesisin teknik özelliklerini
de gösteren tek hat şemasını sunmak gerekmektedir. Üretim tesisinden elektrik hattına
bağlantı noktasını gösteren elektrik şeması, elektrik mühendisi tarafından hazırlanır ve
imzalanır.
3.1.8 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması
Öngörülen Belge
Bir parselde aynı tüzel kişiliğe ait kurulu gücü toplamı 1 MW ve üzerinde olan arazi tipi
lisanssız elektrik üretimi başvurularında kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki
Değerlendirmesi kararına ilişkin başvuru yapılması gerekir. Çatı tipi uygulamaya dayalı
başvurular için bu adım uygulanmaz.
“ÇED Gerekli Değildir” kararlarına yönelik başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine,
“ÇED Olumlu veya Olumsuz” kararlarına yönelik başvurular ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na yapılır. Şekil 11’den de görülebileceği üzere üretim tesisinin kapasitesine
bağlı olarak, temin edilecek belge değişiklik göstermektedir.
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Bkz, http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim?id=1725
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1MW

10MW
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Şekil 11:
Üretim Tesisinin
Kapasitesine Bağlı
Olarak İl Çevre Ve
Şehircilik
Müdürlüğünden veya
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Temin
Edilecek Belgeler

ÇED MUAFİYETİ
(BELGE TALEBİ YOK)

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR

ÇED KARARI

• Kurulu gücü 1 MWe altı olan başvurular: Aynı parselde aynı tüzel kişiliğe ait
toplam kurulu gücü 1 MWe’den daha az olan GES başvuruları, 25.11.2014 tarihli
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer almamaktadır23.
Bu başvurular için Dağıtım Şirketi tarafından herhangi bir belge talep
edilmemektedir24.
• Kurulu gücü 1-10 MWe arasında olan başvurular: 25.11.2014 tarihli Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, kurulu gücü 1-10 MWe arasında
olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç) seçme eleme
kriterlerine tabi projelerdir25. ÇED Yönetmeliği Ek-2 kapsamında bulunan bu
projeler için başvuru yapanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkili kurum/
kuruluşlara ÇED Yönetmeliği Ek-4’te yer alan kriterlere göre belgelerini
hazırlayıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunar. Bu kapsamda: Proje
Tanıtım Dosyası hazırlatılır, Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde yer alan bilgi
ve belgelerin doğruluğunu belirten taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile birlikte
başvuru bedelinin ödendiğine dair belge de sunulur. İl Müdürlüğü, Proje
Tanıtım Dosyasını 5 (beş) iş günü içerisinde inceler, eksiklik olması halinde bu
eksikliklerin giderilmesini talep eder. İl Müdürlüğü, on beş (15) iş günü içinde
inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında “ÇED Gereklidir”
veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını beş (5) iş günü içinde verir. Bu kararı
Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir.
Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.
• Kurulu gücü 10 MWe üzeri başvurular: 25.11.2014 tarihli Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, kurulu gücü 10 MWe ve üzeri güneş
enerjisi santrallerinin ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. ÇED Raporu
başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılır ve değerlendirme soncunda
projeler için Bakanlık’ça “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilir.
3.1.9. Koordinatlı Aplikasyon Krokisi-Teknik Değerlendirme Formu
Hem arazi tipi hem de çatı tipi proje başvurularında, kurulacak tesise ait koordinatlı
aplikasyon krokisinin ve teknik değerlendirme formunun sunulması gerekmektedir.
Aplikasyon krokisi, üretim tesisi kurulması planlanan alanın köşe koordinatlarını da
içerecek şekilde hazırlanır. Teknik Değerlendirme Formu, Enerji Bakanlığı'na bağlı olan
YEGM tarafından talep edilir. Teknik Değerlendirme Formu örneği kılavuzun Ek-3’ünde
verilmiştir. Bu form doldurularak ıslak imzalı biçimde, aplikasyon krokisi ile birlikte
YEGM’ye iletilmek üzere İlgili Dağıtım Şirketine iletilir.
Aplikasyon krokisi ile teknik değerlendirme formunun orijinal kopyasının yanında
dijital kopyası da CD ortamında oluşturularak dağıtım şirketine teslim edilir. Dağıtım
şirketi bu belgeleri, köşe koordinatlarının çakışıp çakışmadığının kontrolü için YEGM
değerlendirmesine gönderir.
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ÇED Yönetmeliği Madde 15

24

TEDAŞ Genel Müdürülüğünün 14/09/2015 tarih ve E.46645 sayılı yazısı
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ÇED Yönetmeliği, Ek-1, Madde 45
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3.2 BAŞVURULARIN DERLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların derlenmesi ve değerlendirilmesi, güneş enerjisi projesi geliştirme sürecinde
yer alan ikinci adımdır. Kılavuzun bu bölümünde, hem arazi tipi hem de çatı tipi proje
geliştirmeyi planlayanların, başvuru için gerekli olan dokümanları hazırlamalarından
itibaren takip etmeleri gereken adımlar anlatılmaktadır. Bu süreç; İlgili Dağıtım Şirketine
yapılacak olan başvuru sürecini ve bu başvurunun değerlendirilmesi ve İlgili Dağıtım
Şirketi tarafından “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”nun düzenlenerek başvuru
sahibine tebliğ edilmesine kadar olan süreci içermektedir.
Şekil 12, başvuruların yapılması, derlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde takip edilmesi
gereken basamakları göstermektedir. Bu bölümde izlenecek olan basamaklar bir önceki
bölümden (Bölüm 3.1) farklı olarak çatı tipi ve arazi tipi olarak farklılık göstermemektedir.

Bölüm 3.1’de anlatılan belgelerle İlgili Dağıtım Şirketi’ne başvuruda bulunulur.
Başvurular, takip eden ayın ilk 20 günü içerisinde toplu halde değerlendirilir.

Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgelerde eksik var mı?
EVET

HAYIR

Başvuru sahibine eksikliklerin 10 iş günü içerisinde
tamamlanması için bildirimde bulunulur.

Eksik belgeler 10 iş günü içerisinde tamamlandı mı?
HAYIR

EVET

RET

Değerlendirmesi, eksiklerin
tamamlandığı tarih itibariyle yapılmış
olan başvurularla birlikte yapılır

Trafo merkezine o tarihe kadar yapılan toplam başvuru 2 MW’ın üzerinde mi?
EVET
Dağıtım şirketi tarafından TEİAŞ görüşü sorularak
mevcut trafo merkezi için kapasite artışı talep edilir.

HAYIR

Mevcut başvurular 2 MW'ın üzerinde midir?

EVET

HAYIR

Mevcut başvurular TEİAŞ'ın belirlediği kapasiteyi
aşmakta mıdır?

HAYIR

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.

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

12

Şekil 12:
Başvuruların
Derlenmesi ve
Değerlendirilmesi
Sürecine Ait
Karar Ağacı
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Başvuru değerlendirmelerinde evrak eksikliği veya başka bir sebeple
daha ileri tarihlere kalınması, şebeke kapasitesinin dolması sebebiyle
başvurunun reddedilmesi ile sonuçlanabilir. Başvuru sahipleri,
başvurularını yaparken bu durumu göz önünde bulundurarak eksik evraksız
başvuru yapmaya çalışmalıdırlar.

3.2.1 Başvuruların Derlenmesi
Bölüm 3.1’de detaylı bir şekilde anlatılmış ve sıralanmış belgelerle birlikte İlgili Dağıtım
Şirketine başvuruda bulunulur. İlgili Dağıtım Şirketi her takvim ayı içerisinde kendisine
yapılan başvuruları derleyerek, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 (yirmi) günü içinde toplu
olarak değerlendirmeye alır. Başvurular, kurulacak bir komisyon tarafından incelemeye
alınır. Bu komisyon en az üç kişiden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır.
İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti halinde, başvuru sahiplerine,
değerlendirme sonuçlarını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bu eksiklikler ile ilgili
bildirimde bulunulur ve eksikliklerin 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Eksik
belgelerin bu süre içerisinde tamamlan(a)maması halinde başvuru reddedilerek sunulan
belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ilgili yerlere konu hakkında bilgi verilir. Başvurusu
kabul edilen ve edilmeyen başvurulara ilişkin inceleme sonuç listesi, imzaya yetkili makam
tarafından, değerlendirmeyi takip eden ayın beşinci günü İlgili Dağıtım Şirketinin internet
sayfasında26 ilan edilir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.
Eksik belgelerin ilgili süre içerisinde tamamlanması halinde, yapılan başvurular başvuru
tarihi itibari itibari ile yapılan başvurularla birlikte değerlendirilir.
3.2.2 Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuruların derlenmesinin ardından, ilgili dağıtım şirketi, değerlendirmeye kabul edilen
başvuruları bir araya getirip teknik değerlendirmeye alır. Her bir başvuru bağlantı ve
sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilir.
Bağlantı başvuru sonuçları ilgili dağıtım şirketinin internet sayfasında ilan edilir.
Gerçekleştirilen teknik değerlendirme sonuçlarına göre şebekeye bağlanması muhtemel
başvurular öncelik değerlendirmesine alınır. Öncelik değerlendirmesinde takip edilecek
basamaklar aşağıda yer almaktadır.
Öncelik Değerlendirmesi: İlgili dağıtım şirketi tarafından şebekeye bağlantısı
yapılacak olan üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede sırasıyla
aşağıdaki kriterlere bakılır.
1. Başvuruya konu tesisin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması
2. Başvuruya konu tesisin kojenerasyon tesisi olması
3. Başvuru sahibinin son 1 yıl içerisindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan
yüksek olması*
4. Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması
5. Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamında bir başvuru olması
6. Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun
olmaması

26

Bkz, http://www.dicleedas.com.tr/tumduyurular.aspx
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*Henüz bir yıllık tüketimi olmayan başvurularda başvuru sahiplerinin
yıllık tüketimleri, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak
yıllık bazda hesaplanır. Sadece bir aylık tüketimin olması halinde ise
bu tüketim dikkate alınarak yine yıllık bazda hesaplama yapılır. İnşa
aşamasında olan tesisler için yapılan başvurularda proje değerleri dikkate
alınarak en yakındaki benzer abonelerin tüketimlerine göre hesap yapılır.

Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması
durumunda İlgili Dağıtım Şirketine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esastır. Bu durumda,
başvurusunu daha önceki tarihte yapmış olan başvuru sahipleri sıralamada öne geçer.

Örnek:
Lisanssız elektrik üretimi başvurusunda bulunan iki başvurudan
birinde kojenerasyon tesisi, diğerinde ise güneş enerjisi santrali
kurulması planlanmaktadır. Bu başvuru sahiplerinin abonelikleri
kıyaslandığında, kojenerasyon tesisi kurulması planlanan aboneliğe
ait tüketim miktarının daha fazla olduğu görülmektedir. Buna göre
değerlendirmede öncelik hangi başvuru sahibine verilir?
Yanıt:
Bölüm 3.2.2’de detayları anlatılmış olan öncelik değerlendirilmesine
bakıldığında, “Başvuruya konu tesisin yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı olması” hususu ilk sırada yer almaktadır. Buna
göre, kojenerasyon kurmayı planlayan başvuru sahibi, başvuruya ait
abonelikte daha fazla tüketim miktarına sahip olmasına rağmen; güneş
enerjisi santrali kurmayı planlayan tesis bu değerlendirmede öncelik
sahibidir. Çünkü güneş enerjisi santrali, yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı bir tesis olma özelliğine sahiptir.

Değerlendirme sonucunda ilgili dağıtım şirketi, başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme
neticesini her ayın 20 (yirmi)’sinde kendi internet sayfasında 1 (bir) ay süreyle ilan eder.
Bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantı önerileri
de aynı süreyle (bir ay) internet sitesinde ilan edilir.
Bağlantı noktaları uygun bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları 10 (on) gün içerisinde
YEGM’ye iletilir. Ön değerlendirmenin tamamlanması için başvurular YEGM teknik
değerlendirmesinden geçer. YEGM, verilen köşe koordinatlarının başka proje ile çakışıp
çakışmadığını kontrol eder. Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, ilgili dağıtım şirketinin
internet sitesinden duyurulur.
3.2.3 Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
Yapılan değerlendirmeler sonucunda bağlantı başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine,
kabul ilanının tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları
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halinde, ilgili dağıtım şirketi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya
vekâleten verilir. Belirtilen süre içerisinde bu kapsamda başvuruda bulunulmaması
durumunda başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz
hale gelir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu örneği, ilgili dağıtım şirketi tarafından
standart belge olarak hazırlanır.
3.3 BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI
Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının imzalanması, güneş enerjisi projesi geliştirme
sürecinde yer alan üçüncü adımdır. Kılavuzun bu bölümünde, hem arazi tipi hem de
çatı tipi proje geliştirmeyi planlayan proje sahiplerinin “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubu'nu” almalarından Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasını imzalamalarına
kadar geçen süreç detaylı bir şekilde incelenmektedir.
Şekil 13, bağlantı ve sistem anlaşmasının imzalanması sürecinde takip edilmesi gereken
basamakları göstermektedir. Bu bölümde izlenecek olan basamaklar da Bölüm 3.2'de
olduğu gibi, çatı tipi ve arazi tipinde farklılık göstermemektedir.

İlgili Dağıtım Şirketi tarafından “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” verilir.
Proje onayı işleminin çağrı mektubunun verilme tarihinden itibaren 180 gün içerisinde
tamamlanması gerekmektedir.

Söz konusu 180 günün ilk 90 günü içerisinde irtibat hattı projesi sunuldu mu?
EVET

HAYIR

Projenin kurulu gücü 50 kW’dan büyük mü?

Bağlantı
başvurusu
geçersiz
sayılır.

HAYIR

EVET

Proje onay başvurusu TEDAŞ Bölge
koordinatörlüklerine yapılır.

Proje onay başvurusu TEDAŞ Genel
Müdürlüklerine yapılır.

Proje onay işlemi geriye kalan 90 gün içerisinde tamamlandı mı?
HAYIR

EVET

Söz konusu belgenin kendi kusuru olmaksızın
edinilemediği takdirde 3 ay ilave süre verilir.

Proje onay bedeli yatırılır.

Proje onaylanır.

30 gün içerisinde Bağlantı ve Sistem
Kullanım Anlaşması imzalanır.

13

Şekil 13:
Bağlantı ve Sistem
Anlaşmasının
İmzalanması Sürecine
Ait Karar Ağacı

Not: Geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının
imzalanmasından sonra 2 yıl içerisinde tamamlanması
zorunludur. Arazi projeleri için bu süre bitimine kadar
imar izninin de alınması gereklidir.
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3.3.1 Proje Onayı
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, mektubun
tebliğ tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün süre verilir. Bu sürenin ilk 90 (doksan) günü
içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesi Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği
kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunulur (TEDAŞ’a)27. Doksan gün içerisinde proje
onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları
geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir. Doksan gün
içinde başvurmuş olan ancak eksik belgelerin zamanında tamamlanamamasının,
başvuru sahiplerinin kendi kusuru olmadığının ilgili dağıtım şirketi tarafından yazılı olarak
belirtilmesi durumunda, ilgili gerçek veya tüzel kişilere 3 (üç) ay ilave süre verilir. Bu süre
içerisinde de belgelerin tamamlanamaması durumunda bağlantı anlaşması imzalama
hakkı kaybedilmiş olur.
Güneş enerjisine dayalı projeler için izlenen proje onay süreci akış diyagramı kılavuzun
Ek-4’ünde verilmiştir.
3.3.2 Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması
Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması
gereken proje onayının zamanında ve eksiksiz olarak ilgili dağıtım şirketine sunulması halinde
30 (otuz) gün içerisinde ilgili Dağıtım Şirketi (Dicle EDAŞ) ile bağlantı anlaşması imzalanır.
Üretim tesisleri, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından
üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren sisteme enerji verebilir.

Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek veya tüzel kişiler için
sistem kullanım bedeli ödenmesine yönelik uygulama aşağıdaki gibidir:
• Üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde ise sisteme verilen veya
sistemden çekilen net enerji miktarına göre sistem kullanım
bedeli ödenir.
• Üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde değil ise sisteme verilen ve
sistemden çekilen enerji miktarları için ayrı ayrı sistem kullanım
bedeli ödenir.
Bu uygulamaya istinaden, tüketimin yapıldığı yerin çatısına veya varsa
aynı yerdeki boş araziye üretim tesisi kuran kişiler, daha az sistem
kullanım bedeli ödeyeceklerinden, farklı bir yerdeki üretim tesisine
göre daha avantajlı olacaklardır.

Bağlantı noktası seçimi:
Başvuruda beyan edilen üretim tesisleri kurulu güçlerine göre Şebekeye
bağlanır (Yönetmelik Madde 13).
• Kurulu güç 11 kWe ve altında ise şebekeye AG seviyesinden bağlanılır.
• Kurulu güç 11 kWe’nin üzerinde ise yapılan teknik değerlendirmeye
göre şebekeye AG veya YG seviyesinden bağlanılır.

27

Lisanssız güneş enerjisi santralleri ile ilgili sürece dair detaylı bilgilere TEDAŞ’ın internet sitesinden ulaşılabilir.
(http://www.tedas.gov.tr/Sayfalar/LUY.aspx)
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3.4 ÜRETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişi; şebekeye bağlanacak üretim tesisinin ilgili
kriterlere ve bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu ilgili dağıtım
şirketine bildirir. Bunun ardından, ilgili dağıtım şirketi de üretim tesisinin geçici kabule
hazır olduğunu tutanak ile imza altına alır.
Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişi; ilgili dağıtım şirketi ile birlikte imzalanan geçici
kabule hazır tutanağı uyum raporunu kabul işlemi için Bakanlık veya Bakanlığın yetki
verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilere sunar ve kabul başvurusu yapar. Uyum raporunda;
imalat testi, tip testleri veya sertifikaları ile ilgili teknik veri ve parametreler yer alır. Kabul
işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır ve kabul işleminden sonra ilgili dağıtım şirketi
ile 1 (bir) ay içerisinde sistem kullanım anlaşması imzalanır.

Sayaçlar:
• Bağlantı anlaşmasında belirlenen yere İlgili Mevzuata göre dengeleme
mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek çift yönlü
ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır.
• Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı
bir sayaç bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası
Şebekeye bağlantı noktasında tesis edilecek sayaçtır.
• Kurulu gücü 50 kW’nın üzerinde olan üretim tesisleri için tesis edilen
sayaçların, otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olması zorunludur.
• Bir tüketim tesisi için kurulacak farklı teşvik fiyatlarına tabi yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin
ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde sayaç tesis edilir.

3.5 ÜRETİM TESİSİNİN GEÇİCİ KABULÜNÜN YAPILMASI VE İŞLETMEYE ALINMASI
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu aldıktan sonra gerekli belgeleri ve işlemlerini
tamamlayan, Sistem Bağlantı Anlaşmasını imzalayan başvuru sahipleri yatırımı
tamamladıktan sonra geçici kabul işlemlerine başlar. Geçici kabul işlemlerinin
yapılması için belirli bir süre mevcuttur. Bu süreler içerisinde geçici kabul işlemlerini
tamamlayamayan tesislerin anlaşmaları geçersiz hale gelir.

Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin,
• Dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlanacak ise 2 (iki) yıl
• Dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlanacak ise 1 (bir) yıl
• İletim şebekesine bağlanacak ise Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre
içerisinde geçici kabul işlemleri tamamlanmalıdır.
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3.6 ÜRETİLEN İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ
3.6.1 İhtiyaç Fazlası Enerjinin Tespiti ve Değerlendirilmesi
Geçici kabul işlemlerinin tamamlanıp tesisin işletmeye alınması ile birlikte işletmeler
üretime başlayabilir. Kılavuzun bu bölümünde, üretilen enerjideki ihtiyaç fazlası enerji
miktarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi süreci anlatılmaktadır.
Lisanssız elektrik üretimine yönelik mevzuat uyarınca, üretim tesisi kuran kişilerin
tükettikleri kadar enerjiyi üretmeleri esastır. Bunun yanında, yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim yapan tesisler için söz konusu olan bir uygulama mevcuttur.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde üretilerek sisteme
verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin
birim kWh miktarı için aşağıdaki tabloda verilen ve YEK Kanununa ekli bulunan I Sayılı
Cetvel’de kaynak bazında belirtilen teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.
1 Sayılı Cetvel
(29.12.2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

Uygulanacak Fiyatlar
(ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

10,5

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13,3

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

13,3

Üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisi, ilgili mevzuat uyarınca
tesis edilen çift yönlü saatlik sayaçlar aracılığı ile belirlenir.

İhtiyaç fazlası enerji miktarının tespit edilmesi:
• Üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olması durumunda, üretim tesisinin Şebeke
ile bağlantı noktasında bulunan çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verilerine
bakılır. Günlük veriş ve çekiş miktarları karşılaştırılır ve günlük miktarların
mahsuplaştırılması yapılır. Veriş miktarının fazla olması durumunda söz konusu
fazla veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak belirlenir.
• Üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da
tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olmak koşuluyla aynı
kişinin uhdesindeki başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.
• Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan tüketiciler için günlük
üretim ve tüketim değerlerinin hesaplanmasında günlük toplam yerine üç zaman
esası üzerinden yapılır.
• OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji
ancak OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesislerinde tüketilebilir. Serbest
bölgelerde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji ise, ancak serbest
bölge sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinde tüketilebilir. Bu kapsamda
sisteme verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez.

3
Tablo 3:
YEK Kanununa ekli
I Sayılı Cetvel
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3.6.2 İhtiyaç Fazlası Enerjinin Satın Alınması
İhtiyaç fazlası elektrik enerjisi, görevli tedarik şirketi tarafından (örneğin: Dicle Elektrik
Perakende Satış A.Ş. (Dicle EPSAŞ)) Tablo 3'te de belirtilmiş olan kaynak bazında
belirlenen fiyattan YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 (on) yıl süreyle
satın alınır. Bu süre, üretim tesisinin Şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren
hesaplanır.

Görevli tedarik şirketi ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’sı için
YEK Kanununun ekli I veya II Sayılı Cetvelinde uygun olan teşvik miktarı
kadar ödeme yapar. Ödeme, Türk Lirası üzerinden yapılır. İlgili tablolarda
belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin sisteme verildiği
gündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır.

Her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarı ile YEK Kanununa ekli
cetvellerde öngörülen fiyatın TL karşılığı çarpılarak günlük ödeme miktarı belirlenir.
Günlük Ödeme Miktarı = Günlük İhtiyaç Fazlası Üretim Miktarı x Teşvik Bedeli
3.7 YERLİ ÜRÜN KULLANIMININ DESTEKLENMESİ
Üretim tesislerinin yerli ürün kullanması durumunda, yerli ürün destekleme bedeli
ödenir. Buna göre, belirlenen ihtiyaç fazlası üretim miktarı YEK Kanununa ekli II sayılı
Cetvelde belirlenen fiyatlardan* yararlanarak belirlenen destek fiyatıyla çarpılır ve yerli
ürün kullanımını destekleme bedeli hesaplanır.

* Yerli ürün destek bedelleri hakkında detaylı bilgi için Bölüm 4.1.5'te
yer alan Tablo 8'e bakınız.

Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla üretim
tesisi kurulması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir üretim tesisi için ayrı ayrı
uygulanarak hesaplanır.
Bu desteklerden, tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle
faydalanılabilir.

Yerli ürün kullanım desteğinden faydalanabilmek için, YEK Kanununa
ekli II sayılı Cetvelde adı geçen mekanik ve/veya elektro-mekanik
akşamlardan her birinin, ithalat yılı baz alınarak, en fazla önceki 5 (beş)
takvim yılında üretilmiş olması zorunludur. İmalatı bu tarihlerden daha
öncesine dayanan aksamlar için bu destek geçerli değildir.
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3.8 TÜKETİM BİRLEŞTİRME
Yönetmelik, aynı bina veya sitede yer alan tüketicilerin bir araya gelerek tek bir üretim
tesisi kurmalarına imkân vermek için tüketim birleştirmeye olanak tanımıştır. Bu
sayede, hem tek başına üretim tesisi kuramayacak kişilerin de yatırıma katılmalarının
önü açılmakta, hem de küçük ölçekli ve ekonomik anlamda kârlı olmayan birçok
küçük uygulama yerine, daha büyük ölçekli tek uygulama ile ölçek ekonomisinden
faydalanılması imkanı doğmaktadır.
Aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile
ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi üretim tesisi kurmak amacıyla,
uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini
birleştirebilirler. Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, gerekli iş ve işlemlerin
yürütülmesi için aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirir.
Kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi; tüketimlerini
birleştiren kişilerin aralarında yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır.
Aynı şekilde, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin tüketim tesislerinde
tüketilen elektrik enerjisi; aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi
sayılır. Yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. İlgili Dağıtım
Şirketi ile görevli tedarik şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.
Tüketim birleştirme ilgili dağıtım şirketine yapılacak yazılı bir başvuru aracılığıyla yapılır.
Yazılı başvuru ekinde tüketimi birleştirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yıllık
tüketim verileri ilgili dağıtım şirketine sunulur.

Bir tüketim tesisi, aynı anda birden fazla tüketim birleştirme
kapsamında yer alamaz.

3.9 ÜRETİM TESİSİ DEVRİ VE DİĞER HUSUSLAR
Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir
veya diğer bir düzenleme ile üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya
tüzel kişiye devredilebilir. Geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri devredilemezler.
Üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tüzel kişiler, devir işlemi
gerçekleşmeden önce eşzamanlı olarak İlgili Dağıtım Şirketine başvuruda bulunur. İlgili
dağıtım şirketi yapılan başvuruları, devir için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması
halinde 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırır. Devir işlemi, devir alacak gerçek veya
tüzel kişinin bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını imzalamadığı sürece,
İlgili Dağıtım Şirketi nezdinde geçerlilik kazanmaz.

• Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum
tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmaz.
• Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik
enerjisi, Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, ticarete konu
edilemez ve üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinin dışında
tüketime sunulamaz.
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BÖLÜM 4:
FİNANSAL ANALİZ

Yatırımcıların lisanssız güneş santrali projelerinin izin alma süreçleriyle uğraşırken
değerlendirmeleri gereken en önemli hususlardan biri de projenin kârlılığıdır. Projenin gelir
ve giderlerinin, kredi kullanılacaksa da faiz ödemelerinin hesaba katılarak projeye yatırılan
paranın geri dönme süresinin hesaplanması gerekmektedir. Eğer bu değerlendirmeler
sonucu yatırımcının kendi kıstaslarına göre proje makul bir geri dönüş süresine sahipse
kaynak arayışına çıkılması gerekmektedir. Kaynak arayışı sonunda projenin ne kadarını
öz kaynaklardan ne kadarının kredi ya da desteklerle yapılacağı ortaya çıkacaktır.
Bu bölümde güneş yatırımlarında gider ve gelir kalemlerinden, projelerde kullanılabilecek
finansman seçeneklerinden, banka kredilerinden ve projenin sigortalanmasından
bahsedilecektir.
4.1 PROJE MALİYET KALEMLERİ VE GELİRLERİ
Proje maliyetleri, yatırım ve işletme maliyeti olarak iki başlık altında toplanabilir. Yatırım
maliyetleri projenin planlamasından hayata geçirilmesine kadarki giderler bütünüdür.
İşletme maliyetleri ise projenin elektrik üretimine devam edebilmesi ve projenin
ömrünün uzatılması için yapılan harcamalar bütünüdür.
4.1.1 Yatırım Maliyetleri
Güneş projelerinde yatırım aşamasında oluşabilecek proje Tablo 4 ve Tablo 5'te
listelenmiştir. Arazi tipi projelerde neredeyse proje maliyetinin %90’lık kısmını güneş
panelleri, invertörler, montaj yapıları, kablolamaları içeren güneş santrali sistemi
oluşturmaktadır. Çatı tipinde ise bu bedel %97’nin üzerine çıkmaktadır. Bu bedellere
kurulum ücretlerinin de dâhil olduğu göz ardı edilmemelidir. Proje geliştirme ve arazi
bedelleri arazi tipi santrallerde yatırım maliyetinin %5-%10’luk kısmını oluşturmaktadır.
Ek olarak projelerin toplam maliyetine "öngörülemeyen giderlerin" eklenmesi
önerilmektedir. Böylelikle beklenmedik giderlere karşı yatırımcı hazırlıklı olabilir. Tablo
4'te yatırım gideri kalemlerinin toplam tutarda yaklaşık ne kadar oranlara sahip olduğu
açıklanmaya çalışılmıştır.
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4

Tablo 4:
PV Sistemi Yatırım
Kalemleri ve Yatırım
Tutarı İçinde Oranı

Yatırım Tutarı
içinde oranı

Yatırım Kalemleri

Arazi Tipi

1

Anahtar Teslim PV Santral
Sistem Kurulum Bedeli
(Yedek Parça ve invertör
bedelleri dahil)

2

Sistem Bağlantı Bedeli

3

Proje Geliştirme ve
Arazi Bedeli

4

Öngörülemeyen Giderler

5

KDV

%85-%90

%5

Sistem Kurulum
Birim Bedeli

Açıklamalar

Çatı Tipi

%97-%99

Ekipman tedarikçileri ile yapılan görüşmelerde,
çıkabilecek arızalara hazırlıklı olmak ve üretim kaybını
engellemek üzere, panel ve invertörlerden belli bir
miktarın yedekte tutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu
nedenle anahtar teslim bedelin %2’si yedek panel ve
invertör bedeli olarak dikkate alınmıştır.
Sistem bağlantısının yatırımcı tarafından yapılacağı
düşünülmektedir. Çatı tipi uygulamalarda kendi elektrik
tüketiminin karşılanacağı düşülmüştür bu yüzden sistem
bağlantı bedeli gider olarak hesaba katılmamıştır.

–

%5-%10

%2-%5

Arazi bedeli çatı tipi uygulamalarda yoktur.

%1-%3

%1-%3

Yukarıdaki bedeller dışında öngörülemeyen ancak
projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bedeller ve
giderler için bu kalem hesaba katılmıştır.

0

0

Proje için Yatırım Dönemi KDV İstinası Teşviki alınacağı
varsayılmıştır.

0,95USD/W

1,3USD/W

Verilen birim fiyatta arazi tipi santrallerin 500 kw
üstü, çatı tipi santrallerin de 50 kw altında olduğu
varsayılmıştır.

Elektrik sistemi malzemesi

%10-%15

Tablo 4'ten de görülebileceği üzere PV santralin yatırım
bedelinde en büyük gider PV santral sistem kurulum
bedeli olmaktadır. Tablo 5'te sistem kurulumu içerisinde
kalemlerin yüzdelik dağılımı verilmektedir. Sistemin en
büyük kalemini tahmin edilebileceği üzere paneller
oluşturmaktadır. Bölüm 2.6'da da detaylı anlatıldığı
üzere PV sistemleri kurulum maliyetlerinin önümüzdeki
yıllarda düşeceği öngörülmektedir.

İnşaat İşleri malzemesi

%10-%15

4.1.2 İşletme Giderleri

PV Sistemi Yatırım
Kalemleri

Yatırım
Tutarı
içinde oranı

Panel

%45-%50

İnvertör

%5-%10

İşçilik

%5-%15
Tablo 5:
PV Sistemi Bedel Oranları

5

Yatırım maliyetleri ile kıyaslandığında güneş santrallerinin
işletme giderleri çok az yer kaplamaktadır. İşletme
giderleri Tablo 6'da listelenmiştir. Tablo incelenecek
olursa en büyük gider santralde bulunacak güvenlik
personeli gideri ve sistem kullanım gideri olmaktadır.
Eğer çatı tipi bir proje değerlendirilecek olursa bu
giderlerin olmayacağı düşünülebilir.
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Yıllık İşletme Gideri
Bileşenleri
1
2

Oranı
Arazi Tipi

Bakım ve Onarım Gideri
Personel Gideri

%35-%40
%35-%40

%25-%30

Açıklamalar

Çatı Tipi
%65-%70

Bakım ve onarım hizmetleri ekipman tedarikçilerinden
alınabilir. Bu oranlara temizlik bedeli de dahildir.

–

Çatı tipi için personel gideri düşünülmemiştir. Arazi tipi
için de sadece santralin güvenliğinden sorumlu kişiler
olacağı düşünülmüştür.

–

Üretilecek elektriğin sisteme aktarılmasına istinaden
dağıtım şirketine ödenecek sistem kullanım
bedelidir28. Ancak çatı tipinde kendi tüketimi
karşılayacağı düşünüldüğünde böyle bir gider
olmayacağı düşünülmüştür.

3

Sistem Kullanım Gideri

4

Sigorta Gideri

%5-%10

%25-%30

5

Diğer ve Öngörülemeyen
Giderler

%0,5- %1

%10

Projelerin ekipman bedeli üzerinden sigorta bedeli
belirlenmektedir.
Yukarıdaki giderlerin dışında ve öngörülemeyen diğer
giderler ve masrafların için ilave edilmiştir.

4.1.3 Gelirler

6
Tablo 6:
PV Santrali
İşletme Kalemleri

Projenin geliri, satılan elektrik ya da karşılanan elektrik tüketimine karşı gelen sistemden
satın alınmayan elektrik bedeli olarak düşünebilir. Eğer PV sistemi yatırımcının
tüketiminden fazla elektrik üretiyorsa tüketim fazlasını 133 USD/MWh üzerinden devlete
satışını gerçekleştirebilir.
Panellerin elektrik üretim değerleri proje yerinin iklim koşullarına göre yapılacak
çalışmalar sonucunda tahmin edilir. Aşağıda verilen formülden panelin yıllık elektrik
üretim değeri hesaplanabilir.
Yıllık Elektrik Üretim Değeri (kWh) = Panel Gücü (kWe) x 365 gün x 24 saat x kapasite faktörü*
*Kapasite faktörü, uzmanlar tarafından yapılacak teknik fizibilite çalışması sonucunda
ortaya çıkacaktır.
4.1.4 Projelerde Kredi Kullanımı
Kredi ihtiyacı duyan yatırımcıların bankalara başvuruları sırasında dikkat etmesi gereken
hususlardan en önemlisi kredi başvurusunda teslim edilmesi gereken dokümanlar ve
bunların kalitesidir. Yatırımcının kaliteli bir çalışma ile hazırladığı eksiksiz dokümanlarla
yaptığı kredi başvurularının olumlu sonuçlanma olasılığı daha yüksektir.
Bankalar kredi başvurusunda bulunan projeleri ekonomik, teknik ve çevresel açılardan
incelemektedir. Bu incelemeyi yapabilmek için de yatırımcıdan fizibilite raporu
istemektedir. Bu raporun içeriği aşağıda listelenmiştir.
• Yatırımcının tanıtımı
• Projenin tanıtımı
• Şebekeye uzaklık ve hatların kalitesi
• Ekipman analizi
• Ekipman tedarik ve performans anlaşmaları
• Çevresel etki
• Projenin sosyal etkisi
• Güncel yatırım maliyetine ve gelire göre finans analizi, projenin geri dönüş süresi

28

Sistem Kullanım bedeli için bkz: http://www.epdk.gov.tr/documents/elektrik/tarife/ulusal/Elk_Krl_Tarife_3904_Ekler_J7cdPKn9rvpw.xls (Hücre O71)
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Yukarıda sıralanan bilgileri içeren fizibilite raporunun sunulması ile banka kredi isteğini
değerlendirmeye alır. Bankalar özellikle güneş santralleri için özel kredi imkânları
sunmaktadırlar. Bankaların kredi imkânlarının piyasa ortalamaları aşağıda verilmiştir. Eğer
proje kredi kullanılarak yapılacaksa yıllık giderlere faiz giderinin de eklenmesi gerektiği
unutulmamalıdır.
Kredi Koşulları Kabulleri

Değerler

Açıklamalar

Faiz Oranı

3,5%-%4,5

Yenilenebilir enerji projeleri finansmanında deneyimli ve aktif
yerli bir bankadan sözlü olarak alınan bilgilere istinaden (USD
cinsinden).

Öz sermaye Oranı

20%-%25

Kredi Anapara Geri
Ödeme Süresi

7- 10 yıl

Kredi Anapara Geri
Ödemesiz Süre

1-2 yıl

Yatırımcının ve bankanın beklentisine göre değişiklik
göstermektedir. Ancak genellikle bankalar proje
maliyetinin en az %20-%25’lik kısmının yatırımcı tarafından
karşılanmasını beklemektedir.
Yenilenebilir enerji projeleri finansmanında deneyimli ve aktif
yerli bir bankadan sözlü olarak alınan bilgilere istinaden

7
Tablo 7:
Finans Kalemleri

Kredi Anapara ödemesinin projenin devreye girmesinden
sonra başlayacağı varsayılmıştır.

4.1.5 Destekler
Güneş projeleri için destek imkânları iki başlık altında toplanabilir. İlki yerli ekipman
üretim desteği, ikincisi ise kalkınma ajansları tarafından sağlanan destek programlarıdır.
Yerli üretim desteği tablosu aşağıda verilmiştir.

Aksam Tipi

İlave Teşvik USD Cent
(her kWs için)

Fotovoltaik Santral Kurulum Aksamları

0,8

Fotovoltaik Modül Üretimi

1,3

Fotovoltaik Hücre Üretimi

3,5

İnvertör Üretimi

0,6

Yerel üretimden sağlanan ilave teşvik

6,2

Ancak yukarıda belirtilen ekipmanların çoğu yerli olarak üretilmemektedir. Teşvik
alınabilme olasılığı en yüksek olan ekipman santral kurulum aksamları olabilir ve bu
da 0,8 USDcent/kWh'lik ek bir katkı sağlayabilir.
Yerli ekipman desteği dışında kalkınma ajanslarının destek programları takip edilebilir.
Güneydoğu Anadolu için takip edilebilecek kalkınma ajansları aşağıda sıralanmıştır29.
• Dicle Kalkınma Ajansı (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt)
• İpekyolu Kalkınma Ajansı (Adıyaman, Gaziantep, Kilis)
• Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır, Şanlıurfa)
29

Bkz, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45921

8
Tablo 8:
Yerli Üretim
Destekleri
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4.1.6 Sigorta
Güneş enerjisi projeleri yatırım maliyetinin yüksek olmasından ötürü yatırımcılar riskleri
minimize etmek için projeleri kurulum aşamasında ve işletme süresince sigortalatmayı
tercih etmektedir. Sigortalar genellikle nakliyat, kurulum ve işletme aşaması olarak üçe
ayrılabilir.
• Nakliyat aşamasındaki sigortalar ekipmanın üretildiği fabrikadan çıkıp
sahaya teslimi aşamasında çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı yatırımcıyı
korumaktadır. Paneller eğer Çin gibi uzak bir ülkeden alınıp, Diyarbakır gibi
limanlardan uzak bir yerde montaj yapılacaksa nakliye sigortası kesinlikle
önerilmektedir. Çünkü uzaklık ve karayolu ile yapılan yolculuklar artarsa riskler
de artmaktadır.
• Kurulum aşamasındaki sigortalar parçaların birleştirilirken oluşabilecek kazalara
karşı yatırımcıyı korumaktadır. İnşaat aşaması kazaya açık riskli bir aşamadır.
Burada yatırımcının hem ekipmanlarının hem de çalışanlarının güvenliği için
süreci sigortalatması önemli olacaktır. Eğer zorlu doğa koşullarında geçecek bir
inşaat aşaması öngörülüyorsa bu sigorta özellikle tavsiye edilmektedir.
• İşletme Sigortası ekipmanların işletme sırasında korunmasına yönelik bir
sigortadır. Eğer saha ortamı ve ekipmanların riskte olduğu düşünülüyorsa
yatırımcının bu seçeneği düşünmesi önerilmektedir. İşletme sırasında
düşünülebilecek bir başka sigorta çeşidi de “Gelir Kaybı Sigorta”sıdır. Gelir kaybı
sigortası projenin teknik analizlerinde tahmin edilenden az elektrik üretmesi
sonucu daha az gelir elde edilmesi riskine karşı yapılmaktadır. Örneğin iklim
değişikliğinden dolayı güneşlenme sürelerinin azalması (yağmurlu gün artışı
vb.), ekipmanların istenilen verimde çalışmaması, şebekeye bağlantının
kopması sonucu satışın sekteye uğraması gibi birçok nedenden dolayı gelir
kaybı olabilir. Sigorta şirketleri yaptıkları anlaşmalarda gelir kaybı tanımını
genellikle %10’dan daha fazla azalmalar için yapmaktadır. Gelir kaybı tanımı için
bir çok özel madde de konulabilir.
Sonuç olarak maliyeti ve riski yüksek görülen projelerde sigorta önerilmektedir. Özellikle
uzun mesafelerden yapılacak nakliyatlar, riskli bölgelerde yapılacak inşaatlar için sigorta
önerilmektedir. İşletme sigortası da 25 yılı bulan işletme süresine sahip bir santral için
özellikle önerilmektedir. Ancak yatırımcı sigortayı imzalamadan önce sigorta şartlarını
detaylı olarak değerlendirmelidir. Bir çok sigorta anlaşması farklı özellikler taşımaktadır.
Ek olarak genellikle banka kredi başvurularında da sigorta koşulu istenmektedir. Sigorta
yaptırmayı planlayan yatırımcıların bu maliyeti de yatırım analizlerine yıllık gider kalemi
olarak eklemeleri gerekmektedir.
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EKLER
Ek-1: Arazi Sınıfı Tespiti Başvurularına Yönelik Dilekçe Örneği

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
..................... İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü’ne

Sahibi olduğumuz, ........... İli, ............. İlçesi, ........... Köyü, ............nolu parsel üzerinde Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında, güneş enerjisine
dayalı elektrik üretim santrali yatırımı planlanmaktadır.
2 Ekim 2013 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ’in (Tebliğ) 7. Maddesinin 2. Bendinde, bu tür santrallar için
bağlantı başvurularının yapılması sırasında istenen belgeler arasında aşağıda verilen
belge de sıralanmıştır:
e) Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım
arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde
tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak
belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen ve Ekte paftası sunulan arazinin mutlak tarım
arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde
tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsayıp kapsamadığını ve arazi sınıfını
belirtir yazının tarafımıza sunulması için gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,
Tarih

: .../..../…..

AD SOYAD

EKLER:
1. Tapu Örneği
2. 1/25000’lik pafta üzerinde parselin çizimi
3. Tapu ve/veya Kiralama Sözleşmesi
Adres

: …………………………..

Tel

: …………………………..
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EK-2: TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ
BAŞVURU NUMARASI
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI ve İLETİŞİM
BİLGİLERİ
TESİS ADI
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ
İLİ
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ

İLÇESİ
MEVKİİ
FOTOVOLTAİK SİSTEMLER;
Optimum açıda sabitlenmiş fotovoltaik sistemler
Tek eksende güneşi takip eden fotovoltaik sistemler
Çift eksende güneşi takip eden fotovoltaik sistemler

TEKNOLOJİ TÜRÜ

TERMAL SİSTEMLER;
Parabolik oluklu doğrusal odaklayıcılı sistem (ısı depolama ünitesi kullanılan)
Parabolik oluklu doğrusal odaklayıcılı sistem (ısı depolama ünitesi kullanılmayan)
Doğrusal odaklayıcılı düzlemsel aynalar kullanılan sistemler (Fresnel)
Kule ve üzerinde buhar üreten reaktör hücresi bulunan merkezi odaklayıcılı sistemler
Stirling motoru kullanan merkezi odaklayıcılı çanak tipi sistemler
DİĞER SİSTEMLER;
Hibrit (

kaynağı ile)

Çatı
UYGULAMA YERİ
Arazi
İnce film veya organik yapılı
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILACAK
HÜCRE TÜRÜ

Çok Kristalli yapı
Tek Kristalli yapı
Çok katmanlı yapı

Ünite/Modül gücü (Wp)
Ünite/Modül sayısı (adet)
Evirici gücü (W)
Evirici sayısı (adet)
Tesis toplam kurulu gücü DC (kWp)
Tesis toplam kurulu gücü AC (kWe, kVA)
Tercih edilen trafo merkezinin (bağlantı
noktası) adı
1/25000 ölçekli pafta adı
TESİSİN KURULACAĞI ALANIN KÖŞE
NUMARASI

UTM Köşe Koordinatı
(6 derece – ED 50 Datum)

Köşenin Dilim Orta Boylamı

Doğu (sağa değer)

(6 derece – ED 50 Datum)

Kuzey (yukarı değer)

K1
K2
...
Kn
Not: Santral sahası alanının dış çizgileri boyunca oluşan köşe koordinatlarına (K1, K2, …, Kn) ait koordinatları birbirini takip eden sırada olacak
şekilde form doldurulmalıdır.

Ek-3: Ges Proje Onay Sürecine
Yönelik Süreç Akış Diyagramı30

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Güneş Enerjisine Dayalı Projelerin Proje Onay Süreci (2.Aşama)
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Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere,
söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir.
Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan
gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz
sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.

Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim
tesisi ve varsa irtibat hattı projesini TEDAŞ’a sunar.

BAŞVURU
Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Bölge
Koordinatörlüklerine Yapılır

HAYIR

GES projesi 50 kW’tan büyük mü?
EVET
Proje Onay Başvurunuz TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Yapılır.

Güneş nerjisine Dayalı Çatı ve Saha Uygulamalı
Elektrik Üretim Tesisi proje onayı için sunulan elektrik
klasöründe olması gerekenler;
A) BELGELER
1) Tesis bilgi formu; TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından
belirtilen formatta hazırlanmış Tesis Bilgi Formu, kaşeliimzalı olarak sunulmalıdır.
2) Yetki Yazısı ve Ekleri; Yetkilendirilen mühendislere ait
mühendislik belgelerinin güncel yıllık vizeleri alınmalıdır.
Yetkilendirme yazısında belirtilen tüm mühendislere ait
mühendislik belgeleri eklenmelidir.
3) Sistem Bağlantı Görüşü; İlgili şebeke işletmecisi
tarafından verilen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve/
veya bağlantı görüşü sunulmalıdır.
4) ÇED Belgesi; ÇED mevzuatı kapsamında; tesise
ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi"
ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı
sunulmalıdır. ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için
istenmemektedir.

4) Transformatör Gücü, DC-Akü ve UPS Gücü,
Kompanzasyon Hesapları; Hesaplarda kullanılan
yöntem, formül ve kabuller gösterilmelidir.
5) YG/AG İletken / Kablo Seçim Hesapları; Doğru Akım
(DC) ve Alternatif Akım (AC) tarafındaki tüm kabloların
hesapları IEC 60364 standartına göre yapılacaktır. DC
bölümde,her bir diziye ait gerilim düşümü ve güç kaybı
hesapları ayrı ayrı yapılmalıdır.Hesaplarda paneller
arasındaki kablolar, dizi başı ve sonundaki kablodan
ve/veya DC toplama panosuna ve eviriciye kadara olan
bölüm dikkate alınacak olup, toplam gerilim düşümü
ve güç kaybı hesapları yapılacaktır. DC tarafta toplam
gerilim düşümü ve güç kaybı %2'den büyük ve AC
tarafta ise toplam gerilim düşümü ve güç kaybı %3'ten
büyük olmayacak şekilde tasarım yapılmalıdır. Kablo
hesaplarında; yüklenme akımı, kısa devre akımı ve
gerilim düşümüne göre uygun olup olmadığı kontrol
edilmeli ve kablo döşeme şekli, ortam sıcaklıkları,
işletme sıcaklığı, müsaade edilen kısa devre sıcaklığı,
akım yoğunluğu göz önüne alınarak yapılmalıdır.

e- Elektromekanik Tasarım Hesapları

6) Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Hesabı;
Topraklama Yönetmeliği veya IEEE 80 2000 standardına
göre hesaplanmış; toprak özgül direncine göre ve
faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti
belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma
gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunu gösteren
hesaplar sunulmalıdır.Topraklama eş direnç, adım
ve dokunma gerilimleri hesaplanmalıdır. Yıldırımdan
korunma hesabı verilmelidir. GES'in mevcut topraklama
sistemi ile irtibatlandırılması durumunda topraklama
hesaplarına gerek yoktur. Ancak geçici kaul aşamasında
ölçüm yapılmalı ve uygunluğu tutanakla imza altına
alınmalıdır.

B) HESAPLAR

7) (GES için) Panel, Evirici Uyumluluk Hesapları; Her
bir MPPT'deki dizilere ait

5) Teknik Rapor; Tesisi her yönü ile tanıtan ayrıntılı
genel ve teknik bilgiler (panel, evirici, pano, kablo, trafo,
hücre, koruma, ölçü, topraklama sistemi vs) içeren rapor
verilecektir.
6) Uygunluk belgesi; aşağıdaki seçeneklerden en az biri
sunulmalıdır.
a- Tip Proje Onay Yazısı
b- Tip (Test) Sertifikası
c- Dizayn Sertifikası
d- TSE Kritere Uygunluk Belgesi

1) Kısa Devre Hesapları; İlgili TM' den başlayarak
maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, 16-25
kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre
güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren üç
faz, faz-faz ve faz-toprak arıza analizleri ilgili mevzuata
ve IEC 60909 standardına uygun yapılmalıdır.
2) Primer Teçhizat Seçim Hesabı; Tesiste kullanılacak
primer teçhizatın seçim hesapları sunulmalıdır.
3) Röle Koordinasyon ve Selektivite Hesabı; İlgili
şebeke işletmecisi tarafından projede kullanılmak
üzere dağıtım sistemine bağlantı noktasındaki üç faz
kısa devre, faz- açma süresi, faz-toprak arıza akımı ve
açma süresi bilgileri sağlanmalı ve Lisanssız Üretim
Tebliğindeki üretim tesisleri için koruma ayarı sınır
değerlerine göre tasarlanmalıdır.

1. Maksimum dizi gerilimi, minimum dizi gerilimi ve
2. Maksimum MPPT gerilimi ve minimum MPPT gerilimi
hesaplarının uygun olduğu gösterilmelidir. Ayrıca her
MPPT'ye ait dizi maksimum akımı ve dizi kısa devre
akımının uygun olduğu göstermelidir.
Hesapların bilgisayar programları ile yapılması
durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan
formüller belirtilmelidir.
C) PAFTA ALBÜMÜ
1) Santral Genel Yerleşim Planı; Planda santral sahası
sınırları, proje onay kapsamındaki tüm yapılar, elektrik
üretimine esas ana ekipman (motor, türbin, jeneratör,
trafo, kazan, güneş paneli vb. ekipman), yönler, kotlar ve
koordinatlar gösterilmelidir.

2) Tek-Hat Şeması (YG, AG (AC ve DC)); EKAT, Elektrik
Şebeke, Dağıtım, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem
Kullanım Yönetmeliği'ne, Sistem Bağlantı Anlaşması'na,
Sayaç ve Kompanzasyon Tebliği'ne, TEDAŞ'ın ve
ilgili kurumların şartnamelerine ve ilgili elektrik
standartlarına uygun olarak; tesisin şebeke bağlantı
noktası, ölçü sistemi, koruma sistemi, senkronizasyon
sistemi, kilitlemeler ve hücrelerde kullanılan rölelerin
ANSI kodları, güç, metraj ve kesitler, kısa devre
hesaplarına göre belirlenmiş primer malzemelerin liste
ve karakteristikleri gösterilmelidir.
3) Kablo Dağıtım Planı; TEİAŞ'ın ve ilgili kurumların
şartnamelerine, Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji
Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları'na uygun
olarak sunulmalıdır.
4) Transformatörlerin Plan, Kesit ve Görünüşleri;
EKAT Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun olarak,
ilgili firma tarafından yetkilendirilmiş sorumlu mühendis
tarafından imzalanmalıdır. Trafo yerleşimi ve kesitleri
gösterilmelidir. Tavan ve duvarlara olan mesafeler
gösterilmelidir. Yağçukuru gösterilmeli ebat ve boyutları
belirtilmelidir.
5) Hücre ve Panoların Plan, Kesit ve Görünüşleri;
EKAT Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun olarak,
ilgili firma tarafından yetkilendirilmiş sorumlu mühendis
tarafından imzalanmalıdır. Hücrelerin boyutları, duvara
ve tavana uzaklıkları verilmelidir.
Hücre isimleri yazılmalı tek hat ile uyumlu olmalıdır.
Hücre kesitleri sunulmalıdır.
6) Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Planı; IEEE
80 2000 ve Topraklama Yönetmeliği ve Yıldırımdan
Korunma Yönetmeliği'ne uygun olarak, Topraklama
Prizi, Barası, Bağlantı Elemanları Detayı ve Hesap
Özeti gösterilmelidir. GES santral sahasını çevreleyen
güvenlik (tel çit) sınırları gösterilmeli ve tel çit detay
resmi çizilmelidir. Topraklama Hesap Özeti eklenmelidir.
Yıldırımdan Korunma Planı konulmalıdır.
7) Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Tek-Hat Şemaları;
Aydınlatma Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun
olarak ilgili İdare (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler,
İl Özel İdaresi, vb. yetkili kuruluşlar) tarafından imzalı ve/
veya sorumlu mühendis tarafından imzalı olmalıdır. Acil
ve genel aydınlatma kısımları belirtilmelidir. Nereden
beslendiği gösterilmelidir.
8) Yangın Algılama, Alarm ve Söndürme Sistemi Şeması;
Yangın algılama, alarm ve söndürme sistemi Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e ve NFPA
standartlarına göre santralde bulunması gereken
gaz algılama, ısı, alev ve duman dedektörleri ile sulu,
köpüklü, tüplü vb. söndürme sistemleri ve elektriksel
bağlantıları şemada gösterilmelidir. Rüzgar tübinlerine
ait yangın algılama ve söndürme sistemi eklenmelidir.

Proje Onay İşlemi 90 gün içinde tamamlandı mı?
EVET

Proje Onay Bedeli Yatırılması ve Onay İşlemi

HAYIR

Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerinin,
söz konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin İlgili Şebeke
İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişilere İlgili
Şebeke İşletmecisi tarafından üç ay ilave süre verilir (LÜT – Madde 9 – 4).

Proje onayından sonra, belgelerle birlikte
başvurudan sonra otuz gün içerisinde Bağlantı ve
Sistem Kullanım Anlaşmaları imzalanır.

Üretim tesisinin kabul ve devreye almasına geçiş (3.Aşama)

30

Bkz, http://www.tedas.gov.tr/LisansizElektrik/%C4%B0kinciAsama_LUY.pdf

Kendisine dördüncü fıkra kapsamında ek süre verilen başvuru sahiplerinin,
verilen ek süre sonuna kadar söz konusu belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine
sunamamaları halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiler bağlantı anlaşması imzalama
hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri kendisine iade edilir (LÜT – Madde 9 – 5).
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