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BÖLÜM-1 • GİRİŞ

BÖLÜM-1
GİRİŞ

Türkiye’de elektrik piyasasının yapısı 15 yıldan bu yana sürekli olarak gelişmektedir. Bu 
süre içerisinde, dikey-bütünleşik devlet tekeli modelinden, ayrıştırılmış özel şirketlerin dü-
zenlenmiş rekabetine dayalı bir modele doğru esaslı bir geçiş yaşanmıştır. Şebekeye üçüncü 
tarafların katılımı düzenlenmiştir. Gün-öncesi piyasası ve gün-içi piyasası gibi örgütlenmiş 
toptan piyasalarının yanı sıra dengeleme piyasası da kurulmuştur. Elektrik ticaretine ilişkin 
işlemler ikili anlaşmalar temelinde gerçekleştirilmektedir. Elektrik değer zincirinin fark-
lı halkalarındaki bütün piyasa faaliyetlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
tarafından lisanslanması gerekmektedir. İzin ve onayların temini için ilk etapta ön-lisans 
alınmaktadır. Lisans sahipleri, sahip oldukları lisanslara istinaden, istimlak için gerekli olan 
kamu yararı kararı için EPDK’ya başvurabilmektedirler. 

Bununla birlikte, elektrik üretim faaliyetlerinden bazıları lisans alma yükümlülüğünden muaf 
tutulmuştur. Bu faaliyetler lisanssız elektrik üretimi adı altında değerlendirilmektedir. 1 Me-
gawatt’a (MW) kadar kapasiteye sahip olan yenilenebilir enerji tesisleri ile 100 Kilowatt’a 
(kW) kadar olan küçük-ölçekli kojenerasyon tesisleri, Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi-
nin temel unsurlarıdır. 

Lisanssız elektrik üretiminin Türkiye’de gerek yatırımcılar gerekse tüketiciler için yeni fır-
satlar yarattığı söylenebilir. Ekonomideki oyuncular herhangi bir taahhüt altına girmeden 
ve EPDK’dan lisans almaksızın, kendi enerji gereksinimlerini karşılamak amacıyla elektrik 
üretebilirler. Lisanssız elektrik üretiminin bir bütün olarak elektrik değer zincirine birçok 
fayda sağlaması beklenmektedir. Öncelikle, iletim ve dağıtım şebekesinin rahatlatılmasını 
sağlayacaktır. Şebekelerdeki enerji kayıplarının önüne geçilecek ve ayrıca iletim ve dağıtım 
kapasitesinin artırılması için çok büyük yatırımlara gerek kalmayacaktır. Şebekeye ilişkin 
pozitif dışsallıklarına ilaveten, elektrik satışı bakımından da çeşitli fırsatlar yaratacaktır. Li-
sanssız elektrik üretim tesisine sahip birçok gerçek veya tüzel kişi, önceden belirlenmiş sabit 
fiyatlar üzerinden şebekeye elektrik sağlayabileceklerdir. 

Lisanslı üretim ile kıyaslandığında, lisanssız elektrik üretimi yatırımcılara yatırımlarının ilk 
aşamalarında rahatlık ve kolaylık sağlar. Örnek vermek gerekirse, rüzgâr enerjisine ve güneş 
enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretimi söz konusu olduğunda güneş ışınımı ve rüzgâ-
rın hızı gibi parametreler bakımından performans değerlendirmesi yapılmasına gerek bu-
lunmamaktadır. Ayrıca, lisanssız üretim başvuruları için zaman bakımından da herhangi bir 
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kısıtlama yoktur. Rüzgâr ve güneş enerjisine ilişkin lisans başvuruları önceden belirlenmiş 
tarihlerde gerçekleştirilebilirken, lisanssız üretim başvurularını her ay yapmak mümkündür. 

Hal böyleyken, sunduğu avantajlara rağmen, lisanssız elektrik üretimi Türkiye’de haliha-
zırda gelişme aşamasındadır. Yatırım ve üretim için muazzam bir potansiyel bulunmasına 
karşın, şu ana kadar bu potansiyelin çok azı hayata geçirilebilmiştir. Tablo 1’de görüleceği 
üzere, Türkiye’de şebeke bağlantılı lisanssız elektrik üretimi tesislerinin toplam kurulu ka-
pasitesi 0,6 GWh’dir. Bu rakam, 2015 yılında toplam kurulu kapasitenin yalnızca % 1’ine 
tekabül etmektedir. 

Tablo 1: Ön-Kabul Kararı Verilen Projelerin Kapsamı (18.07.2016 tarihine kadar)

TİP Kapasite Oran

Kojenerasyon 55,243 kW % 9.19

Rüzgâr 9,826 kW % 1.63

Güneş 517,310 kW % 86.03

Biyokütle 18,907 kW % 3.14

Toplam 601,287 kW

Kaynak: TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)

Bütün bu rakamlar, Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi bağlamında yatırım ve üretim için 
çok büyük bir potansiyel bulunduğunu göstermektedir. Lisanssız elektrik üretimi sektörün-
de potansiyel büyümenin diğer bir kaynağı da güneş enerjisi piyasasıdır. 2016-2020 Güneş 
Enerjisi Global Piyasa Görünümü raporuna göre, Türkiye’nin Almanya ile birlikte Avru-
pa’nın en büyük güneş enerjisi piyasası olması ve Türkiye güneş enerjisi piyasasının gelişi-
minde lisanssız elektrik üretiminin kaydadeğer bir rol oynaması beklenmektedir. 

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, ilgili konularda eğitim ve profesyonel danışman-
lık hizmetlerine büyük ihtiyaç bulunduğunu söylemek mümkündür. Elinizdeki kitap bu boş-
luğu doldurmayı ve Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi sektörüne ilişkin teknik, hukuki ve 
mali konularda bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ESASLARI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ NE DEMEKTİR?

Lisanssız elektrik üretimi, yakın geçmişte serbestleştirilmiş olan Türkiye elektrik piyasa-
sının az bilinen bileşenlerinden biridir ve yavaş yavaş revaç bulmaktadır. Lisanssız üretim 
Türkiye’de elektrik piyasası reformunun başlatılmasından 9 yıl sonra, yani 2010 yılında baş-
lamıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te1 de belir-

1 Resmi Gazete, 02.10.2013, No. 28783.



11

BÖLÜM-1 • GİRİŞ

tildiği gibi, lisanssız elektrik üretiminin amaçları; tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim 
noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük 
ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanma-
sı, ayrıca elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesidir. Lisanssız 
elektrik üretimi ile geleneksel lisanslı elektrik üretimi arasındaki en büyük fark, lisanssız 
üretim tesisi kurulması için hukuki yükümlülüklerin bulunmayışıdır. Bu da yatırımcılar için 
bir dizi avantaj sunmaktadır. 

Şekil 1: Türkiye’de Lisanssız Elektrik Üretiminin Temel Amaçları

Türkiye’de Lisanstan Muaf Elektrik Piyasası Faaliyetleri

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14. maddesine göre, lisans alma ve şirket kurma 
yükümlülüğünden muaf faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi,

 • Kurulu gücü azami 1 megawatt’lık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,

 • Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak 
üzere kurulan elektrik üretim tesisi2,

 • Mikrokojenerasyon tesisleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca (ETKB) belirle-
necek verimlilik değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurulu’nca (Kurul) belirlenecek olan kategoride olanları,

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

 • Belediyelere ait temiz su hatları ve atık su hatları üzerinde kurulan tesisler.

Söz konusu tesisler ve kurulu kapasite limitleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

2 Bu ifadenin İngilizce çevirisinde Gözen (2015) esas alınmıştır.

Tüketicilerin 
elektrik 
ihtiyaçlarının 
tüketim 
noktasına en 
yakın üretim 
tesislerinden 
karşılanması

Küçük 
ölçekli üretim 
tesislerinin 
ülke 
ekonomisine 
kazandırılması 
ve etkin 
kullanımının 
sağlanması

Elektrik 
şebekesinde 
meydana 
gelen kayıp 
miktarının 
düşürülmesi
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Tablo 2: Lisanssız Elektrik Üretimi Yapabilecek Tesisler

ÜRETİM TESİSİ
KURULU 
KAPASİTE 
LİMİTİ

İmdat grupları Yok

İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi Yok

Kurulu gücü azami 1 megawatt’lık yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisi

1 MW

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

Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca (ETKB) belirlenecek verimlilik 
değerini sağlayan kojenerasyon tesisi

Yok

Mikrokojenerasyon tesisi 100 kW

Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının 
bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi

Yok

Belediyelere ait temiz su hatları ve atık su hatları üzerinde 
kurulan tesis

Yok

Bütün bu faaliyetler içerisinde en cazip seçeneğin kurulu gücü azami 1 megawatt’lık yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, 
bahse konu tesislerde üretilen elektriğin fazlasının önceden belirlenmiş sabit fiyatlar üzerin-
den şebekeye verilebilmesi ve böylece yatırımların finansmanının daha rahatlıkla sağlana-
bilmesidir. 

Lisanssız Üretim ile Dağıtık Üretim (DÜ) Arasındaki 
Benzerlikler ve Farklar

Lisanssız üretim, esasen dağıtık üretime benzemektedir. Gerek lisanssız üretim gerek dağıtık 
üretim, büyük ve merkezi üretim tesislerine nazaran daha küçük ölçeklerde üretime imkân 
tanımaktadır. Hem lisanssız üretimde hem de dağıtık üretimde en çok kullanılan kaynaklar, 
güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Her iki üretim şekli de elektrik şebe-
kesindeki kayıp miktarının azaltılmasını hedeflemektedir. Keza, her iki üretimin elektrik güç 
sistemlerine entegre edilmesine ilişkin sorunlar da benzerlik göstermektedir. Ne var ki, bu iki 
üretim şekli çoğu bakımdan farklılık da arz etmektedir. 

Dağıtık üretimin tanımı çeşitli kurumlarca ve değişik akademik çalışmalarda farklı farklı 
yapılsa da, bu tanımlardaki ortak noktalar, üretim tesislerinin dağıtım şebekelerine bağlantılı 
olması ve ayrıca üretim kapasitesinin büyük ve merkezi üretim tesislerine kıyasla daha az 
olması şeklindedir. Bazı uzmanlar bunlara, bir üretim tesisinin dağıtık üretim tesisi sayı-
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labilmesi için sayaç ve üretim birimlerinin tüketici tarafında olması koşulunu da ilave et-
mektedir3. Öte yandan, Türkiye’de lisanssız üretime ilişkin mevzuatta dağıtık üretime atıfta 
bulunulmadığı gibi, böyle bir kavrama da yer verilmemiştir. Üstelik, cari mevzuat ayrıntılı 
bir şekilde incelendiğinde, lisanssız üretimin kapsamının dağıtık üretimden daha dar tutul-
duğu görülecektir. Örneğin, lisanssız üretime kıyaslandığında dağıtık üretim için kapasite 
limiti çok daha yüksektir. Birçok ülkede 5 MW kapasiteli rüzgâr türbinleri dağıtık üretim 
kapsamında değerlendirilirken, Türkiye’de bu kapasitedeki rüzgâr türbinleri lisanssız üretim 
kapsamında değildir. Bu nedenle, Gözen (2015)’in ifadesiyle4, Türkiye’de dağıtık üretim ile 
lisanssız üretim arasında kesin bir ayrım bulunmamaktadır. 

Şekil 2: Lisanslı Üretim, Dağıtık Üretim ve Lisanssız Üretim Arasındaki İlişki

 
Kaynak: Gözen (2015)

Lisanssız Elektrik Üretimi ile Lisanslı Elektrik Üretiminin 
Kıyaslanması

Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muafiyet imkânı vermesinin yanı sıra, li-
sanssız üretim lisanslı üretime kıyasla daha birçok avantaj sağlamaktadır. Örneğin, rüzgâr ve 
güneş enerjisine dayalı lisanslı elektrik üretimi için potansiyel yatırımcıların lisans başvuru-
sundan önce gerekli performans parametrelerinin ölçümlerini yapmaları gerekirken, rüzgâr 
ve güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretimi başvuruları için performans parametre-
lerinin ölçümlerinin yapılması zorunlu değildir. Lisanssız üretimin potansiyel yatırımcılar 
için bir diğer çekici tarafı ise, başvuru aşamasında teminat ödenmesinin zorunlu olmaması ve 
tesisin devredilmesi bakımından herhangi bir kısıtlamanın bulunmamasıdır. Lisanssız üretim 
ile lisanslı üretim arasındaki farklar ve lisanssız üretimin avantajları için aşağıdaki tabloya 
bakılabilir. 

3 Pepermans et. al. (2005). Distributed generation: definition, benefits and issues. Energy Policy, 33: 787-798.
4 Gözen, M. (2015). Unlicensed renewable energy generation: A review of regulation and applications in the con-
text of Turkey. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(1): 1-13.
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Tablo 3: Lisansız Elektrik Üretimi ile Lisanslı Elektrik Üretiminin Kıyaslanması

Lisanssız Üretim Lisanslı Üretim

K
ap

as
ite

 P
la

nl
am

as
ı v

e 
E

le
kt

rik
 

Ti
ca

re
tin

e 
İli

şk
in

 K
on

ul
ar

Kurulu Kapasite 
Limiti

YEK dayalı santraller için 1 MW. 
Mikrokojenerasyon tesisleri için 
100 kW. 

Kapasite sınırı yoktur.

Elektrik üretimi 
teşvikleri

YEK dayalı üretim için sabit 
fiyattan alım garantisi verilmekte 
ve YEKDEM’e katılım zorunlu 
tutulmaktadır.5

YEKDEM’e katıldıkları takdirde 
üreticilere YEK dayalı üretim 
için sabit fiyattan alım garantisi 
verilmektedir.
Yurt içinde üretilen aksam 
kullanılmaları halinde sabit fiyat 
garantisine belli oranlarda ilaveler 
yapılmaktadır.

Elektrik ticareti

Mümkün değildir. Tüketilemeyen 
elektrik, ancak katılımı zaten 
zorunlu olan YEKDEM kapsamında 
satılabilmektedir.

Mümkündür. Lisans sahipleri, 
YEKDEM’e katılmaksızın karşılıklı 
müzakere edilmiş fiyat üzerinden 
elektrik satabilirler.

B
aş

vu
ru

 Ö
nc

es
in

de
 v

e 
S

on
ra

sı
nd

a 
U

su
le

 İl
iş

ki
n 

K
on

ul
ar

Performans 
parametrelerinin 
ölçülmesi

Ölçüm yapılması gerekmemektedir
Rüzgâr ve güneş enerjisi lisans 
başvuruları için zorunludur. 

İstimlak Mümkün değildir. Mümkündür.

Başvuru Süresi
Sınırlama yoktur. Dağıtım 
işletmecileri başvuruları her ay 
almaktadır.

Rüzgâr ve güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretimi için 
sınırlama vardır. Başvurular 
ancak Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde belirtilen 
tarihlerde yapılabilmektedir.6

Başvurucuların 
Niteliği

Gerçek veya tüzel kişiler 
başvurabilir.

Başvurucu anonim şirket veya 
limited şirket olmalıdır.

Başvuru Aşamasında 
Başvurucunun 
Ödeyeceği Teminat

Teminat zorunluluğu yoktur
Asgari sermaye zorunluluğu
Banka teminat mektubu

Tesis devri
Üretim tesisisinin geçici kabulünün 
ardından mümkündür.

Ön-lisans aşamasında yasaktır. 
Lisans sahipleri için EPDK 
onayına tabidir.

Denetim
Denetim bölge dağıtım şirketleri 
tarafından yapılır.

Denetim EPDK tarafından yapılır.

Kaynak: Gözen (2015)’den uyarlanmıştır.

5 Yurt içinde üretilen aksam kullanılması halinde sabit fiyat garantisine belli oranlarda ilaveler yapılmaktaydı. Yakın geçmişte 
Yönetmelik’te yapılan bir mevzuat değişikliğyle bu durum kaldırılmıştır (Resmi Gazete, 22.10.2016, No. 29865).
6 Resmi Gazete, 02.11.2013, No. 28809.
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN 
TEKNOLOJİLERE ÖZET BİR BAKIŞ

Yürürlükteki mevzuata göre, Türkiye’de aşağıda belirtilen teknolojiler lisanssız üretim kap-
samında değerlendirilmektedir:

 • 1 MW’a kadar olan yenilenebilir enerji kaynakları;

 • Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle / biyogaz, dalga, akıntı, gelgit enerjisi, hidro-
lik (nehirlerin veya barajların akışından (<=15 km2)),

 • Mikrokojenerasyon tesisleri (<=100 kW)

 • Verimliliği %80’nin üzerinde olan kojenerasyon tesisleri7,

 • Ürettiği enerjiyi şebekeye vermeden tüketen yenilenebilir enerji tesisleri.

Rüzgâr

Küçük ölçekli rüzgâr türbinleri çoğunlukla çiftliklerde su pompalamada kullanılmaktadır. 
Bu üretim tesislerinin kullanılmasıyla birlikte elektrik masraflarında % 50 ila % 90 arasında 
tasarruf yapılabilmektedir. Bu tasarrufa ilave olarak, iletim hatlarındaki kayıp miktarları da 
azalmakta ve elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği sağlanabilmektedir. Küçük ölçekli rüzgâr 
türbinlerinin bir diğer avantajı ise, Türkiye’nin rotor, kanat, jeneratör ve invertör gibi küçük 
ölçekli rüzgâr enerjisi sistemleri aksamını üretebilecek yeterli endüstriyel kapasiteye sahip 
olmasıdır.8

Diğer taraftan, rüzgâr güvenilir bir kaynak değildir ve hızı zaman içerisinde sürekli olarak 
değişir. Bu sebeple, rüzgâr türbini her zaman istikrarlı bir şekilde elektrik üretimi yapamaz. 
Türkiye’de ortalama kapasite faktörünü %33 olarak alabiliriz. Bu ise, üretilen elektrik mikta-
rının toplam kurulu kapasitenin %33’üne tekabül ettiği anlamına gelmektedir.

Güneş

Fotovoltaik yöntem Türkiye’de lisanssız elektrik üretiminde açık ara en önemli teknolojidir. 
Bu yöntemde, bir araya gelerek güneş panellerini oluşturan güneş hücreleri kullanılır ve se-
mikondüktörler kullanılarak güneş ışığı doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülür. Fotovolta-
ik sistemler meskenlerin günlük elektrik gereksinimi karşılamak için çatılara yerleştirilebilir. 
Ayrıca, tarımsal sulama için de kullanılabilir. Ne var ki, tıpkı rüzgâr enerjisi gibi güneş ener-
jisi de zaman içerisinde farklılıklar gösteren bir kaynaktır. Yine de, rüzgâr enerjisine nazaran 

7 Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ, Madde 6/2-b, Resmi Gazete, 18.09.2014, No. 29123.
8 http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/ruzgar/ruzgar_turbin.html
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daha tahmin edilebilirdir. Zira, güneşin doğuşu, batışı ve hareketleri önceden bilinebilen pa-
rametrelerdir. Önceden bilinemeyen ve üretimi etkileyen tek faktör, gökyüzünün bulutluluk 
durumudur. 

Hâlihazırda, onaylanmış lisanssız üretim projelerinin çok büyük bir çoğunluğunu güneş 
enerjisi projeleri teşkil etmektedir. 2016 yılının Temmuz ayının ortaları itibariyle, lisanssız 
üretim projelerinin % 86’sı güneş enerjisi projeleridir (bkz. Tablo 1). Fotovoltaik sisteme 
ilişkin bu rağbetin yakın gelecekte de sürmesi beklenmektedir. 2016-2020 Güneş Enerjisi 
Global Piyasa Görünümü raporuna göre, Türkiye’nın Almanya ile birlikte Avrupa’nın en bü-
yük güneş enerjisi piyasası olacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin bu yoldaki ilerlemesinde 
lisanssız fotovoltaik sistemlerin önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 

Atıktan Enerjiye

Kanalizasyon atıkları, yemek atıkları ve hayvan gübreleri gibi şehirsel katı atıklar veya do-
ğal atıklar çözünür ve metan içerikli gaz açığa çıkarır. Bu gaz geri kazanılabilir ve lisanssız 
elektrik üretim tesisleri tarafından doğal gaz türbinlerinde veya mikro türbinlerde elektrik 
üretmek için yakıt olarak kullanılabilir. Ayrıca, kanalizasyon atıkları gibi doğal atıkların bi-
yoyakıta dönüştürülmesini ve güç üreten buhar türbinlerini çalıştırmak üzere yakılmasını 
sağlayan bir takım metotlar geliştirilmiştir. Üretilen bu güç, arıtma tesisi, çiftlik veya mandı-
ra gibi atık kaynaklarında, şebeke enerjisi yerine kullanılabilir.

Ancak bu metot meskenlerde kullanım için uygun değildir. Bu tür atıklar birçok sektörde bu-
lunmadığından, bu yöntem ancak, atık üreten veya toplayan tavuk çiftlikleri veya belediyeler 
tarafından kullanılabilecektir.

Mikrokojenerasyon ve Kojenerasyon 

Mikro-kojenerasyon tesisleri (<=100kW) ve belirlenmiş orandan daha yüksek verimliliğe 
sahip olan kojenerasyon tesisleri lisans prosedürlerinden muaftır. Söz konusu belirlenmiş 
oranlar, gaz türbinli kombine çevrim sistemine sahip olanlar için % 80 verimlilik oranı ve en 
fazla 0,95 elektrik/ısı oranı şeklindedir.9

Kojenerasyon sistemi meskenlerde değil küçük-ölçekli sanayilerde kurulmak için uygundur. 
Zira, kojenerasyon sistemi fosil yakıtı tüketir ve bu tür yakıtlar güneş ve rüzgâr enerjisine 
kıyaslandığında çevresel etkiler nedeniyle meskenlerde daha az tercih edilir.

9 Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ, Madde 6/2-b
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN DÜZENLEYİCİ  
ANA ÇERÇEVE

Türkiye’de lisanssız elektrik üretimini düzenleyen ana mevzuat, 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun 14. maddesine istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Li-
sanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’tir. Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına 
ilişkin esaslar ise, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir. 10-11

Anılan Yönetmeliğin en temel amacı, lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksı-
zın elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların 
belirlenmesi olarak belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre, lisanssız elektrik üretiminin amaçları 
şunlardır:

 • tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden kar-
şılanması, 

 • arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine ka-
zandırılması ve etkin kullanımının sağlanması,

 • elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi.

Tüketiciler açısından bakıldığında ise, lisanssız elektrik üretimi tüketicilere yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen elektriğin fazla gelen miktarını şebekeye verme olanağı tanımaktadır. 
Başka bir ifadeyle, lisanssız üretim, tükecilere “üreten tüketici” yani aynı anda hem üretici 
hem tüketici olma imkânı vermektedir. Farklı yenilenebilir enerji kaynakları için verilen sabit 
fiyattan alma garantilerine ilişkin özet bilgi için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız. 

10 Resmi Gazete, 02.10.2013, No. 28783.
11 Resmi Gazete, 02.10.2013, No. 28783 ve 23.03.2016, No. 29662.
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Tablo 4: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Ve-
rilen Sabit Fiyattan Alma Garantileri

Üretim Tesisinin Tipi 
(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı)

Miktar (ABD Dolar Cent / kWh başına)

Hidroelektrik tesis 7.3

Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisi 7.3

Jeotermal Üretim Tesisi 10.5

Biyokütle Üretim Tesisi (çöp gazı dahil) 13.3

Güneş Enerjisi Üretim Tesisi 13.3

Kaynak: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun

Tablo 4’te sunulan tarifeler 10 yıllık bir dönem için verilmektedir ve daha sonra verilip veril-

meyeceği hususunda yasal boşluk bulunmaktadır.12

Kojenerasyon tesislerine gelince, lisanssız üretim yapabilmek için bu tesislerin Kojenerasyon 
ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ’in 6/2-b Maddesinde getirilen verimlilik standartlarını karşılaması gerek-
mektedir. Yenilenebilir enerjiye kaynaklarına dayalı tesislerin aksine, lisanssız kojenerasyon 
tesislerinin fazla elektriği şebekeye vermesi mümkün değildir. Bu tesislerde üretilen elektrik 
örgütlü toptan güç piyasalarında satılamayacağı gibi, ikili anlaşmalar kapsamında satılması 
da mümkün değildir ve yalnızca tüketim amaçlı kullanılabilir. Bir kojenerasyon tesisinin 
elektrik şebekesini beslemesi durumunda, sahibine ödeme yapılmaz ve verilen elektrik YEK-
DEM kapsamında bir “katkı” olarak addedilir. 

Öte yandan, lisanssız mikrokojenerasyon tesislerine ilişkin durum, kojenerasyon tesislerin-
den farklıdır. Bir mikrokojenerasyon tesisinin ürettiği fazla elektrik, bölgedeki görevli elekt-
rik tedarikçisi tarafından 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da belirtilen en düşük fiyat üzerinden satın alınır. 
Bu fiyat ise kWh başına 7,3 Dolar cent’e tekabül etmektedir. Öte yandan, tıpkı kojenerasyon 
tesislerinde olduğu gibi, mikrokojenerasyon tesislerinde üretilen elektriğin de örgütlü toptan 
güç piyasalarında ya da ikili anlaşmalar kapsamında satılması mümkün değildir.

12 Yurt içinde üretilen aksam kullanılması halinde sabit fiyat garantisine belli oranlarda ilaveler yapılmaktaydı. 
Yakın geçmişte yapılan bir mevzuat değişikliğiyle bu kaldırılmıştır.
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Tablo 5: Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinde Lisanssız Elektrik Üreti-
mine İlişkin Özet Bilgi

Kapasite Sınırı 
Var mı?

Üretilen elektrik 
örgütlü toptan güç 
piyasalarında ya 
da ikili anlaşmalar 
kapsamında satılabilir 
mi?

Üretilen elektriğin 
fazlası şebekeye 
verilebilir mi?

Kojenerasyon

Hayır. Ancak gaz 
türbinli kombine 
çevrim sistemine 
sahip olanlar için 
% 80 verimlilik 
oranı ve en fazla 
0,95 elektrik/ısı 
oranı şarttır.

Hayır Hayır

Mikrokojenerasyon Evet (<= 100 kW) Hayır
Evet. Her bir kWh 
için 7,3 Dolar cent.
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BÖLÜM-2
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN 

TEKNOLOJİLER

Türk mevzuatına göre lisanssız elektrik üretim teknolojileri aşağıdaki şekildedir:

 • 1 MW’a kadar olan yenilenebilir enerji kaynakları;

 • Rüzgâr,

 • Güneş,

 • Jeotermal,

 • Biyokütle / biyogaz,

 • Dalga, akıntı, gelgit enerjisi, 

 • Hidro (nehir tipi veya barajlı (<=15 km2),

 • Mikro-kojenerasyon tesisleri (<=100 kW)

 • Verimliliği %80’nin üzerinde olan kojenerasyon tesisleri,

 • Ürettiği enerjiyi şebekeye vermeden tüketen yenilenebilir enerji tesisleri.

Bu bölümde, bu kaynaklara ilişkin teknik bilgiler verilecektir. Önemi ve yüksek penetrasyon 
kabiliyeti nedeniyle, daha çok güneş enerjisi üzerinde durulacaktır. 

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ESASLARI

Birbirinden farklı lisanssız elektrik üretimi (LEÜ) teknolojilerine geçmeden önce, elektrik 
üretiminin esaslarının bilinmesinde yarar vardır. Bu temel bilgiler esasen bütün teknolojiler 
bakımından ortaktır ve elektrik sistemlerinin anlaşılabilmesi için gereklidir. Konuya ilişkin 
en temel terimlerin tanımları aşağıda sunulmuştur. 

Güç: Birim zamanda üretilen enerjidir. Uluslararası Birim Sistemine (SI) göre güç Watt ile 
ölçülür ve 1 Watt, bir saniyede üretilen 1 joule enerjiye eşittir. Bir santralin gücünü ifa-
de etmek için, büyük ölçekli santrallerde MW (Megawatt), küçük ölçekli santrallerde ise 
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kW (kilowatt) birimleri kullanılır. Örneğin, 500 kW’lık bir santralden bahsedildiğinde, bu o 
santralin bir saatte en fazla 500 kWh üretebileceği anlamına gelir. Bu rakam, üretilebilecek 
azami gücü ifade ettiği için, çalışma saatlerine ve kapasite kullanımına bağlı olarak santralin 
bundan daha az üretebileceğini söyleyebiliriz. 

Enerji: Bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Enerji, bir santralin çıktısıdır ve genel olarak 
kWh veya MWh olarak ifade edilir. 100 kW’lık bir santral, bir saatte maksimum 100 kWh 
üretebilir. Yarım saat çalıştığında ise 50 kWh üretebilecektir. Üretilen enerji, kullanılan güç 
ile çalışma zamanının çarpımından ibarettir. Örnek vermek gerekirse, 20 kW gücünde çalışan 
bir santral 3 saat çalıştığında 60 kWh üretecektir. Dolayısıyla, üretilen enerjinin miktarı güce 
ve santralin kapasite faktörüne bağlıdır. 

Kapasite faktörü: Bir santralin gerçekleşen çıktı miktarının, mümkün olan maksimum 
çıktı miktarına oranıdır. Bu itibarla, %90 kapasite faktörü, bir santralin azami kapasitesinin 
%90’ını üretebildiği anlamına gelmektedir. Örnek olarak, 10 kW gücündeki (kapasitesinde-
ki) bir santral, tam kapasiteyle çalıştığında bir saatte 10 kWh üretebilecektir. Bununla birlik-
te, eğer gerçekleşen üretim 8 kWh olmuşsa, bu durumda santralin kapasite faktörü %80’dir. 

Termik santrallerin kapasite faktörü, çalışma saatlerine ve santralin çalışma kapasitesine bağ-
lıdır. Eğer elektriğin piyasa fiyatı düşükse, santral daha az üretecek ya da üretimi durduracak-
tır. Bu nedenle, elektriğin piyasa fiyatı düşük olduğunda kapasite faktörü de düşük olacaktır. 
Öte yandan, depolama kapasitesi olmayan yenilenebilir enerji santrallerinin, yakıt masrafı 
olmadığı için, kapasite faktörü yalnızca kaynağa bağlıdır. Bu nedenle, üretim yapabilir du-
rumda oldukları müddetçe, yani devre dışı durumda ya da bakımda olmadıkları müddetçe, 
fiyattan bağımsız olarak mümkün olan en fazla miktarda üretim yapmak isteyeceklerdir.

Türkiye’de genel itibariyle santrallerin kapasite faktörleri, rüzgâr enerjisi için %33, güneş 
enerjisi için %18 ve hidroelektrik santralleri için %35 olarak alınabilir.

Türbin: Türbin, akışkanların hareketinden (su, rüzgâr ve buhar vb.) enerji meydana getiren 
ve bunu işe dönüştüren mekanik alettir. Bütün termal santrallerin çalışma prensipleri aynıdır; 
ısıtılan su buhara dönüştürülür ve türbine aktarılır. Türbin döndüğünde ise buharın ısı ener-
jisi mekanik enerjiye dönüşür. Hidroelektrik santrallerinde suyun akışı türbini döndürürken, 
rüzgâr santrallerinde rüzgârın hareketi türbinin kanatlarını döndürür. Ardından türbinin hare-
ketlerinden ortaya çıkan mekanik enerji jeneratöre iletilir. 

Jeneratör: Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Elektriğin prensibi 
gereği, manyetik bir alanda bakır tel gibi iletken bir maddenin hareketi o madde içerisinde 
elektrik akımı meydana getirir. Jeneratörler de işte bu ilke üzerine kurulur ve mıknatıslarla 
kaplıdırlar. Türbinin dönme hareketlerinin iletilmesiyle jeneratör mili de harekete geçer ve 
kablolarda elektrik üretimi gerçekleşir. 
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RÜZGÂR ENERJİSİ

Rüzgâr, havanın hareketidir ve bu hareketin kinetik enerjisi rüzgâr türbinleriyle elektrik ener-
jisine dönüştürülebilir. Çalışma prensibi basittir; rüzgârın gücü türbinin kanatlarını çevirir, 
ardından kanatlar jeneratörü döndürür ve jeneratörde elektrik üretilmiş olur. 

Bir fizik kuralı olarak, hareket eden her nesnenin bir kinetik enerjisi vardır ve bu kinetik 
enerji  olarak ifade edilir. Alanı ‘A’ m2 olan bir bölgeden ‘V’ m/s hızıyla ve ‘⍴’ hava 
yoğunluğuyla geçen rüzgârın enerjisi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Bununla birlikte, gelen rüzgâr enerjisinin tamamı rüzgâr türbini tarafından kullanılamaz. 
Türbinin elde edebileceği net enerji, türbine giren rüzgâr ve türbinden çıkan rüzgâr enerjileri-
nin farkına eşittir. Enerji ve kütlenin korunması kanunlarına göre rüzgârdan elde edilebilecek 
maksimum enerji, toplam rüzgâr enerjisinin %59,3’üne tekabül etmektedir. Bu, Betz Kanunu 
olarak bilinmektedir. 

Rüzgâr Türbinleri

Rüzgâr türbinlerinin birçok çeşidi vardır. Bu türbinlere ilişkin ilk sınıflandırma kanatların 
eksenine göre yapılmaktadır. Yatay eksenli rüzgâr türbininin kanatları rüzgâr yönüne dik ola-
rak çalışırken, düşey eksenli rüzgâr türbininin kanatları rüzgâr yönüne paralel olarak çalışır.
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Şekil 3: Rüzgâr Türbininin Parçaları

Verimliliği nedeniyle, dünyada ve Türkiye’de en yaygın kullanılan rüzgâr türbini çeşidi üç 
kanatlı yatay eksenli rüzgâr türbinidir.

Kapasite Faktörü

Rüzgâr güvenilir bir kaynak değildir ve hızı zaman içerisinde sürekli olarak değişir. Bu se-
beple, rüzgâr türbini her zaman istikrarlı bir şekilde elektrik üretimi yapamaz. Türkiye’de 
ortalama kapasite faktörünü %33 olarak alabiliriz. Bu ise, üretilen elektrik miktarının toplam 
kurulu kapasitenin %33’üne tekabül ettiği anlamına gelmektedir. Aşağıdaki şekil, Türkiye’de 
2016 yılının ilk yarısında rüzgârdan elektrik üretiminin seyrini göstermektedir. 

Şekil 4: Türkiye’de Rüzgârdan Elektrik Üretimi (01.01.2016 – 30.06.2016)
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Saha Seçimi

En fazla miktarda elektrik üretebilmek için rüzgâr santrallerinin en uygun sahalarda kurul-
ması gerekir. Bu amaçla, en rüzgârlı alanları tespit edebilmek için rüzgâr atlasları kulla-
nılmalıdır. Rüzgâr atlasları, sahaların rüzgâr seviyelerine ilişkin tahminlerde bulunabilmek 
amacıyla istatistiksel ve coğrafi metotlar kullanır. Bu tür atlaslar, 200x200 metre ila 10x10 
kilometre arasında çeşitli çözünürlüklerde olabilir. 

Şekil 5: Bir Rüzgâr Atlasında Örnek Bir Konum

Rüzgâr atlasları herhangi bir proje sahasında ancak rüzgâr ölçüm direğinin konumuna karar 
vermek bakımından fikir verebilir. Bu itibarla, gerçek anlamda veri elde edebilmek için ara-
zide kurulu bir ölçüm direğine ihtiyaç vardır. Bir arazinin rüzgâr karakteristiğini modelleye-
bilmek için ise arazide en azından bir yıl boyunca ölçüm yapılması gerekecektir. 
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Şekil 6: Rüzgâr Ölçüm Direği

Rüzgâr ölçüm standartları, Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin 
Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.13 Söz 
konusu Tebliğ’e göre, ölçüm direklerinin kurulma usülü ve teknik özellikleri aşağıdaki şe-
kilde olmalıdır;

 • Rüzgâr ölçüm direği boyu en az 60 m olmalıdır. 

 • Rüzgâr hız ve yön ölçümü 30 metre yükseklikte ve ayrıca direğin en üst noktasında 
yapılmalıdır.

 • Anemometrenin türbülans etkisinde kalmaması için rüzgâr yön ölçer, anemometreden 
1,5 ile 2,5 m aşağıya kurulmalıdır.

 • Hava sıcaklık ölçer, nem ölçer ve başınç ölçer gibi diğer sensörler direğin en az 3 m 
yüksekliğine kurulmalıdır. 

 • Veriler 10’ar dakikalık olarak tutulmalıdır. 

13 Resmi Gazete, 17.06.2014, No. 29033
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 • Veri toplama ünitesinin, ölçülen verileri en az 1 yıl süreyle saklayabilecek kapasitede 
olması gerekir. 

 • Rüzgâr direğinin tepesinde bir ikaz lambası kurulmalıdır. 

 • Rüzgâr direği, kırmızı ve beyaz olarak iki renkte boyanmalıdır.

 • Yıldırım yakalama çubuğu kurulmalıdır. 

 » Ölçüm direği proje sahasına yerleştirilmelidir, 

 • Koordinat hata payı en fazla 5 metre olmalıdır. 

 • Ölçüm direkleri meteoroloji radarlarına en az 5 km uzaklıkta olmalıdır. 

 » Ölçüm direkleri kurulduktan sonra, 

 • Onay için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) başvuruda bulunulmalıdır. 

 • Kurulan direğin koordinat ve yükseklik bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.

 » Her bir ölçüm direğine MGM tarafından bir istasyon numarası verilir.

 » MGM, ölçüm direğinin kontrolünü başvurudan itibaren 15 gün içerisinde yapar. 

 » Ölçüm direğinin kontrolü en az 3 MGM personeli tarafından yapılır. 

 » Resmi ölçümler, direğin kurulumunun tasdik edilmesinin ardından yapılmaya başlanır.

 • Ölçüm direğinin onayı için; arazi kullanım hakkı, ekipmanın tipi, üretici firması, seri 
numarası, ekipmanın yüksekliği ve kalibrasyon tarihi gibi bilgilerin sunulması gerek-
mektedir. 

 » Ölçüm verileri MGM’ye günlük olarak iletilir. 

 • Rüzgâr ölçüm verileri (yön, hız gibi) “…_R.txt” adlı metin dosyasına kaydedilir.

 • Diğer veriler ise (sıcaklık, nem, basınç) “…_D.txt” adlı metin dosyasına kaydedilir.

 » Yapılan ölçümlerle;

 • Hâkim rüzgâr yönüne,

 • Günlük ve aylık rüzgâr hız seviyelerine,

 • Hava basıncı, hava sıcaklığı ve hava yoğunluğuna, 
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 • Yüzey pürüzlülüğüne,

ilişkin veriler toplanır ve hesaplanır.

 » Veri kaybının % 20’den fazla olmaması gerekir. 

 • Bu limitin aşılması durumunda, yapılan ölçümler lisans başvurusu bakımından geçer-
siz sayılır.

 • %20’nin altındaki veri kayıpları, istatistiksel yöntemler ve diğer ölçümler kullanılmak 
suretiyle tamamlanır. 

 » Ölçümlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak Ölçüm Sonuç Raporu onay için 
MGM’ye sunulur.

 • Ölçüm Sonuç Raporu; direğin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçlarını içerir.

 • Hesaplamalar 10 dakikalık ölçüm verilerine istinaden yapılır. 

 » Ölçüm işlemleri sürerken, en az 6 aylık veriler kullanılarak ön enerji analizi yapılması 
mümkündür. Normal bir enerji analizi için esasen 1 yıllık ölçüm verileri kullanılmalıdır. 
Enerji analizleri ayrıca proje sahasına türbinlerin yerleştirilmesini ifade eden mikro-yer-
leştirme bilgilerini de içerir. Türbinlerin yerleştirilmesi, farklı tipteki türbinlerin teknik 
özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Enerji analizi yazılımı, eldeki veriler ışığında 
optimal türbin ölçüleri ve koordinatları hakkında tavsiyelerde bulunur. 

Şekil 7: Bir Proje Sahasında Örnek Bir Mikro-Yerleştirme
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GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş Enerjisinin Kaynağı

Güneş, ağırlıkla hidrojen moleküllerinden oluşur ve bünyesindeki çekirdek tepkimeleri ne-
ticesinde enerji açığa çıkar. Atmosferin dışında güneş ışığının enerjisi 1.370 W/m2 dir. Bu 
rakam, Dünya’nın yüzeyinde 0 - 1.100 W/m2 ye kadar düşer.14

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı 150 milyon kilometredir ve Güneş’ten ulaşan toplam enerji, 
dünyada kullanılan enerjinin 20.000 katıdır. Güneş enerjisinin tamamı yeryüzüne ulaşamaz 
ve bunun yaklaşık % 30’u atmosfer tarafından yansıtılır. Yine bu enerjinin % 20’si atmosfer 
tarafından emilir, dolayısıyla ancak geri kalan % 50’si yeryüzüne ulaşabilir. Bunun % 1’den 
az bir kısmı fotosentez için kullanılır. Güneş, nükleer enerji haricinde dünyadaki bütün enerji 
formlarının kaynağıdır. 

Türkiye’de güneş enerjisinin dağılımı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tara-
fından hazırlanan aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 

Şekil 8: Türkiye’de Güneş Enerjisi

14 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx), 01.10.2016
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Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneşten elde edilen elektrik, güneş ışığının doğrudan (fotovoltaik) veya dolaylı olarak (yo-
ğunlaştırılmış sistemlerle) elektriğe dönüştürülmesidir. Bu yöntemler aşağıda tanımlanmıştır. 

Güneş enerjisinin dağıtık üretimi için en önemli teknolojisi olan fotovoltaik yöntemde, gü-
neş panellerini meydana getiren güneş hücreleri kullanılır. Fotovoltaik sistem, yarı iletkenler 
kullanarak güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş ışığının bu şekilde 
doğrudan elektriğe dönüştürülmesi, hareketli parçalar olmaksızın gerçekleşir. 

Şekil 9: Güneş Hücresinden Güneş Panel Sistemine

Laboratuvar ortamında kaydedilen en yüksek hücre verimliliği monokristal silikon bazlı 
teknoloji için %25,6, polikristal silikon bazlı teknoloji için ise %20,8’dir. Yine laboratuvar 
ortamında ince film teknolojisinde en yüksek verimlilik CdTe güneş hücreleri için %21,0, 
CIGS güneş hücreleri içinse %20,5’dir. Son 10 yılda, ticari amaçlı ortalama silikon bazlı mo-
düllerin verimliliği %12’den %17’ye yükselmiştir (süper-mono %21). Aynı zamanda, CdTe 
modül verimliliği %9’dan %16’ya yükselmiştir. Günümüzde, yüksek yoğunluklu multi-jun-
ction güneş hücrelerinin verimliliği laboratuvar ortamında %46,0’ya kadar artmış bulunmak-
tadır. Yoğunlaştırıcı teknolojiler sayesinde modüllerin verimlilik oranlarında %38,9’a kadar 

ulaşılmıştır.15

Verimlilik oranı ile kapasite faktörü birbirine karıştırılmamalıdır. Kapasite faktörü, proje 

15 https://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/photovoltaics-report-in-englischer-sprache.
pdf, Haziran 2016.
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sahasının özellikleriyle ilgilidir, ancak verimlilik, üretilen elektrik enerjisinin, girdi olarak 
kullanılan güneş ışığı enerjisine oranıdır. Güneş hücresinin verimliliği, güneş panelinin bo-
yutunu belirler. Daha yüksek verimlilik oranlarına sahip güneş hücreleri, daha küçük boyut-
larda güneş panel sistemi kullanılmasını mümkün kılar. Böylece, kurulum için daha az alan 
gerekir. 

Güneş hücrelerinden üretilen elektrik doğru akımdır (DC). Dolayısıyla, DC kullanan elekt-
rikli aletleri güneş panellerine doğrudan bağlamak mümkündür. 

Şekil 10: Doğrudan fotovoltaik kullanımı

Bununla birlikte, meskenlerde ve sanayide kullanılan elektrikli aletlerin birçoğu alternatif 
akım (AC) kullanır. Bu nedenle, iletim ve dağıtım sistemleri AC akımı iletmek için tasarlan-
mıştır. Bu amaçla, kullanmadan önce bu akımı dönüştürebilmek için invertör kullanılmak-
tadır. 
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Şekil 11: Fotovoltaikten Sonra Invertörün Kullanımı (Depolamasız)

İster doğru akım (DC), isterse invertör tarafından çevrilmiş alternatif akım (AC) olsun, de-
polama ya da yedekleme sistemi olmadan enerjinin kesintisiz kullanımı mümkün değildir. 
Şayet dengelenmiş bir elektrik şebekesi mevcutsa ve fotovoltaik sistemdeki dengesizlikler 
absorbe edilebiliyorsa, bu durumda bir depolama sistemine ihtiyaç yoktur. Elektrik fazlası 
şebekeye verilebileceği gibi, elektrik yetersizliği halinde şebekeden temin edilebilir. Ancak, 
eğer verilen ve alınan elektriğin fiyatları arasında fark bulunuyorsa, depolama ihtiyacı doğa-
bilir. Keza, sistem şebeke bağlantısız ise, depolama zaruri alacaktır. 

Şekil 12: Depolamalı Fotovoltaik Sistem
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İnce film teknolojisi fotovoltaik sisteminin daha ucuz, fakat daha az verimli olan alternati-
fidir. Bu da ince film kurulumunun daha fazla alana gereksinim duyacağı anlamına gelmek-
tedir. Arazi sıkıntısı yoksa ve maliyeti düşükse, ince film alternatif bir yöntem olabilecektir. 

Bir diğer teknoloji ise konsantre güneş enerjisi ya da kısaca CSP’dir. Esas olarak çok bü-
yük ölçekli santrallerde kullanılmaktadır ve meskenlerde kullanım için uygun değildir. Bu 
teknolojide, güneş ışığını kolektörlere yansıtmak ve yoğunlaştırmak için aynalar kullanılır. 
Kolektörler güneş enerjisini toplayarak ısıya dönüştürür ve bu ısıyla elektrik üretimi gerçek-
leştirilir. 

Şekil 13: Örnek Bir CSP Santrali

CSP sistemleri doğrudan elektrik üretmezler, öncelikle ısı üretirler. Üretilen ısı, daha sonra, 
elektrik üretimi için bir buhar türbini ve jeneratör sistemine nakledilir. Bu çalışma prensibi, 
termal santrallere benzer, ancak yakıt güneşten sağlanır. 

Kapasite Faktörü

Tıpkı rüzgâr enerjisi gibi güneş enerjisi de zaman içerisinde farklılıklar gösteren bir kaynak-
tır. Yine de rüzgâr enerjisine nazaran daha tahmin edilebilirdir. Zira, güneşin doğuşu, batışı 
ve hareketleri önceden bilinebilen parametrelerdir. Önceden bilinemeyen ve üretimi etkile-
yen tek faktör, gökyüzünün bulutluluk durumudur. 

Güneşin metrekare başına ışınımına ilişkin tipik bir örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
Belirtmek gerekir ki, grafiğin hem genişliği hem yüksekliği yıl içerisinde farklılıklar arz eder. 
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Şekil 14: Güneşin Ocak ve Mayıs Aylarındaki Işınımı (W/m2)

Türkiye’de güneş ışınımına dair yıllık ortalama veriler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 15: Türkiye’de Ortalama Güneş Işınımı (kWh/m2/day)16

Güneşin bir gün boyunca ve yıl içerisindeki ışınımı dikkate alındığında, güneş enerjisi sis-
teminde kapasite faktörünün %18 olduğunu varsayabiliriz. Buna binaen herhangi bir güneş 

16 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx)
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enerjisi sisteminin kurulu kapasitesinin ortalama %18’i kadar üretim yapabildiğini söyleye-
biliriz. Bu nedenle, bir tesis yıl boyunca 18 kWh elektriğe gereksinim duyuyorsa, bu durum-
da ihtiyaca cevap verebilmek için 100 kW gücünde bir güneş paneli sisteminin kurulması 
gerekecektir. 

Saha Seçimi

Güneş enerjisi sistemlerinden en yüksek verimliliği elde edebilmek için seçilen sahanın aşa-
ğıdaki temel şartları karşılaması gerekir: 

• Yıl boyunca en yüksek seviyede ışımayı sağlayabilmek için, sahanın enleminin mümkün 
olduğunca küçük olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, saha mümkün olduğunca ülkenin 
güney kesimlerinden seçilmelidir. 

• Güneş ışığını daha kolay alabilmek için, sahanın güneye eğimli olması ya da en azından 
düz olması gerekir. 

• Güneş ışığının sahaya ulaşmasını engelleyecek maniaların (tepeler, güney cephede ağaç-
lar gibi) bulunmaması gerekir.

• Ortamın sıcak olması, güneş hücrelerinin verimini azaltır. Bu yüzden güneydeki yüksek 
kesimler daha uygundur.

Şekil 16: Güneş Açılarının Gösterimi
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Yaklaşık hesaplamaya göre, eğer güneş panelleri yıl boyunca sabit duracaksa, eğimleri proje 
sahasının enleminin 0,9 katı kadar olmalıdır. Dolayısıyla, örneğin proje sahası 36o enlemde 
yer alıyorsa, eğim de yıl boyunca 32,4o olmalıdır. Ancak yaz ayları için optimum eğim En-
lem-15° ve kış ayları için Enlem+15°’dir. Bununla birlikte, izleme sistemleri kurulu ise, eğim 
açısı otomatik olarak uygulanacaktır.

Avrupa Komisyonu Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü, dünyanın güneş haritasını Pvgis 
sistemiyle sunmaktadır. Bu harita, herhangi bir sahaya ilişkin güneş ışınımını belirlemek için 
kullanılabilir. Örnek bir proje sahası bağlamında Pvgis sistemi tarafından sağlanan veriler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 17: Ankara’da Örnek Bir Proje Sahası
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Şekil 18: 1 kWp İçin Aylık Ortalama Elektrik Üretimi

Şekil 19: Aylık Ortalama Işınım (kWh/m2)
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Şekil 20: Ufuk Yüksekliği (derece)

Güneş ışınım ölçümleri, rüzgâr ölçümleri kadar zaruri değildir. Zira, ölçüm değerlerinin sa-
hanın niteliğine bağlı olarak daha tahmin edilebilir ve bilinebilir olduğunu söyleyebiliriz. 
Bununla birlikte, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği arazide en az 6 aylık ölçüm yapılması 
şartı getirmiştir. 

Güneş ölçüm standartları, Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Ya-
pılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.17 Anılan 
Tebliğ’e göre, ölçüm istasyonlarının kurulma usülü ve teknik özellikleri aşağıdaki şekilde 
olmalıdır;

• Ölçüm istasyonunun aşağıdaki değerleri ölçmesi gerekir:

• Piranometre ile güneş radyasyonu,

• Güneşlenme Süresi Ölçer ile güneşlenme süresi,

• Anemometre ile rüzgâr hızı,

• Rüzgâr Yön Ölçer ile rüzgâr yönü

• Termometre ile hava sıcaklığı,

• Bağıl Nem Ölçer ile bağıl nem,

17 Resmi Gazete, 17.06.2014, No. 29033
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• Güneş ölçüm istasyonu, çevresindeki maniaların yüksekliğinin en az 10 katı uzaklıkta 
olmalıdır,

• Veriler 10 dakikalık aralıklarla depolanmalıdır, 

• Veri toplama ünitesinin, ölçülen verileri en az 1 yıl süreyle saklayabilecek kapasitede 
olması gerekir,

 » Ölçüm istasyonu proje sahasına yerleştirilmelidir, 

• Koordinat hata payı en fazla 5 metre olmalıdır. 

 » Ölçüm istasyonu kurulduktan sonra, 

• Onay için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) başvuruda bulunulmalı-
dır. 

 » Her bir ölçüm direğine MGM tarafından bir istasyon numarası verilir,

 » MGM, ölçüm direğinin kontrolünü başvurudan itibaren 15 gün içerisinde yapar,

 » Ölçüm direğinin kontrolü en az 3 MGM personeli tarafından yapılır,

 » Resmi ölçümler, direğin kurulumunun onaylanmasının ardından başlar,

• Ölçüm direğinin onayı için; arazi kullanım hakkı, ekipmanın tipi, üretici fir-
ması, seri numarası, ekipmanın yüksekliği ve kalibrasyon tarihi gibi bilgilerin 
sunulması gereklidir. 

 » Ölçüm verileri MGM’ye günlük olarak iletilir,

• Rüzgâr ölçüm verileri (yön, hız gibi) “…_G.txt” adlı metin dosyasına kayde-
dilir,

 » Veri kaybının % 20’den daha fazla olmaması gerekir. 

• Bu limitin aşılması durumunda, yapılan ölçümler lisans başvurusu bakımından 
geçersiz sayılır.

• % 20’nin altındaki veri kayıpları, istatistiksel yöntemler ve diğer ölçümler kul-
lanılmak suretiyle tamamlanır. 

 » Ölçümlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak Ölçüm Sonuç Raporu onay için 
MGM’ye sunulur.

• Hesaplamalar 10 dakikalık ölçüm verilerine istinaden yapılır. 
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Kojenerasyon

Termik santrallerde elektrik üretimi için yakıt kullanılır. Ancak, bu sistemlerin elektrik üre-
tim verimleri düşüktür ve yakıt enerjisinin çoğu atık ısı olarak kaybedilir. Termik santraller 
için ortalama verimler:

Kombine Çevrim Doğal Gaz Santralleri : %58

Kömür Yakıtlı Termik Santraller : %35

Nükleer Santraller : %35

Kojenearasyon, atık ısının yararlı şekilde tekrar kullanılmasıdır.

Dağıtık kojenerasyon kaynakları, jeneratörleri döndürmek için buhar türbinleri, doğalgaz 
yakan yakıt hücreleri, mikro türbinler ya da pistonlu motorlar kullanır. Ortaya çıkan sıcak 
atık ısı, mekân veya su ısıtmak amacıyla yahut soğutma sistemlerini çalıştırmak için kullanı-
lır. Dağıtık kojenerasyon projeleri, doğal gaza ilaveten, biyoyakıt, biyogaz, çöp gazı, kömür 
yatağı metan gazı ve petrol gazları da dahil olmak üzere yenilenebilir ya da yenilenebilir 
olmayan kaynakları kullanabilir. 

Mikro-kojenerasyon tesisleri (<=100kW) ile belirlenmiş orandan daha yüksek verimliliğe 
sahip olan kojenerasyon tesisleri lisans prosedürlerinden muaftır. Söz konusu belirlenmiş 
oranlar, gaz türbinli kombine çevrim sistemine sahip olanlar için % 80 verimlilik oranı ve en 
fazla 0,95 elektrik/ısı oranı şeklindedir.18

Kojenerasyon sistemi meskenlerde değil küçük-ölçekli sanayilerde kurulmak için uygundur. 
Zira, kojenerasyon sistemi fosil yakıtı tüketir ve bu tür yakıtlar güneş ve rüzgâr enerjisine 
kıyaslandığında meskenlerde daha az tercih edilir. 

18 Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ, Madde 6/2-b.
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Şekil 21: Kojenerasyon Çalışma Prensibi

Atıktan Enerji

Kanalizasyon atıkları, yemek atıkları ve hayvan gübreleri gibi şehirsel katı atıklar veya doğal 
atıklar çözünür ve metan içerikli gaz açığa çıkarır. Bu gaz toplanabilir ve dağıtık enerji kay-
nağı olarak doğal gaz türbinlerinde veya mikro türbinlerde elektrik üretmek için yakıt olarak 
kullanılabilir. Ayrıca, şehirsel veya hayvansal atıkların biyoyakıta dönüştürülmesini ve güç 
üreten buhar türbinlerini çalıştırmak üzere yakılmasını sağlayan birtakım metotlar geliştiril-
miştir. Üretilen bu enerji, arıtma tesisi, çiftlik veya mandıra gibi atık kaynaklarında, şebeke 
enerjisi yerine kullanılabilir. 

Ancak bu metot hanehalkı kullanımı için uygun değildir. Bu tür atıklar birçok sektörde bu-
lunmadığından, bu yöntem ancak, atık üreten veya toplayan tavuk çiftlikleri veya belediyeler 
tarafından kullanılabilecektir.
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BÖLÜM-3
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE DAİR 

HUKUKİ KONULAR 

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT

Türkiye’de lisanssız elektrik üretimine iliişkin mevzuatın unsurları Şekil 22’de gösterilmiş-
tir. Lisanssız elektrik üretimi hakkında Türkiye’deki düzenleyici ana çerçevenin anlatıldığı 
Bölüm’de de değinildiği gibi, lisanssız üretime dair genel hükümler Elektrik Piyasasında Li-
sanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 
hükümlerinin ayrıntılı düzenlemesi Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile yapılmıştır.19-20 Yönetmeliğin hukuki dayanağı-
nı ise 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14. Maddesi teşkil etmektedir. 

Güneş, rüzgâr, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesis-
leri ile mikrokojenerasyon tesislerine yatırım yapan yatırımcıların, ürettikleri fazla elektriği 
satmak istedikleri takdirde, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nda 
(YEKDEM) tanımlanan sabit fiyatlardan satın alma garantisinden faydalanmaları mümkün-
dür. Anılan fiyatlar, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da gösterilmiştir. 

Öte yandan, lisanssız elektrik üretiminin gerçekleştirileceği uygun sahalar seçilirken, bu sa-
haların mutlak tarım arazisi, sulu tarım arazisi veya dikili tarım arazisi olmaması gerektiği 
unutulmamalıdır. Ayrıca, lisanssız elektrik üretim gerçekleştirilecek sahanın, çevre araziler-
deki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozmaması da gerekmektedir. Konuya ilişkin hükümler 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yer almaktadır. 

Son olarak, konuya ilişkin mevzuatın düzenlediği alanlardan biri de lisanssız elektrik üretimi 
gerçekleştiren kojenerasyon tesislerinin nitelikleridir. Lisanssız elektrik üretebilmeleri için 
bu tesislerin, Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanma-
sına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 6/2-b Maddesinde getirilen verimlilik stan-
dartlarını karşılaması gerekmektedir.

19 Resmi Gazete, 02.10.2013, No. 28783.
20 Resmi Gazete, 02.10.2013, No. 28783 ve 23.03.2016, No. 29662.
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIMLARINDA HUKUKİ 
SÜREÇ

Bu bölümde, bir lisanssız elektrik üretimi projesi geliştirilirken izlenmesi gereken aşamalar 
ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Proje geliştirme süreci, başvuru aşamasıyla başlar. Ancak baş-
vuru yapılmadan önce aşağıdaki noktaların dikkate alınması gerekir:

• Lisanssız elektrik üretim tesisisin sahipleri başta kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla üretim yapmalıdır.21 Lisanssız üretim tesisinde üretilen elektriğin serbest pi-
yasaya veya ikili anlaşmayla satılması mümkün değildir. Keza, üretilen elektriğin tesi-
sin bulunduğu dağıtım bölgesi dışında tüketilmesi imkânı bulunmamaktadır. Lisanssız 
elektrik üretim tesisi dengeleme birimi olarak da işlev göremez.22 Bu itibarla, böyle bir 
tesisin sahibi ürettiği elektriği ancak öz tüketimi için kullanabilir. 

• TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ, yani “iletim şirketi”) lisanssız elektrik üretim te-
sislerinin bağlı olduğu dönüşüm istasyonlarının maksimum kapasitelerini ilan eder. Bu 
nedenle, eğer üretim tesisi şebekeye bağlanacak ise başvurucu, tesisin bağlı bulunduğu 
dönüşüm istasyonunun kapasitesini kontrol etmek durumundadır.

• Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı aşağıdaki değerlerden bü-
yük olamaz23:

• Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 5 kilometreden, 
projelendirmeye esas mesafesi ise 6 kilometreden,

• Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 10 
kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi 12 kilometreden.

• Kurulacak olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili 
üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücünün 30 katından fazla olamaz.24

• Çatı uygulamaları hariç olmak üzere, her bir trafo merkezinde, rüzgâr ve güneş ener-
jisine dayalı enerji üretim tesisleri için herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye azami 1 
MW tahsis yapılabilir.25

• Üretim tesisinin devri, geçici kabul yapılmadan önce mümkün değildir.26

21 Tebliğ’in 19. maddesi
22 Yönetmeliğin 28. maddesi
23 Yönetmelik Madde 6(8).
24 Yönetmelik Madde 6(12).
25 Yönetmelik Madde 6(10).
26 Yönetmelik Madde 29.
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Başvuru Aşaması

Bir lisanssız elektrik üretimi projesinin ilk aşaması başvuru aşamasıdır. Başvurucu, başvu-
rusunu bölgesindeki elektrik dağıtım şirketine (şebeke işletmecisine) yapmalıdır.27 Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin ve Elektrik Piyasasında Li-
sanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 7. maddeleri-
ne göre, başvuru aşamasında aşağıdaki belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekir: 

• Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,28

• Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hak-
kını gösterir belge,

 » Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurul-
mak istenmesi halinde, bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildi-
ğine dair belgenin sunulması gerekir.

 » Jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayı-
lan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, bu arazide ilgili mevzuata göre edinil-
miş arama ruhsatının sunulması gerekir. 

 » Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisi-
nin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis mahalli-
nin/sahasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır. 

• Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım ara-
zileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri ve çevre araziler-
de tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı veya bu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belge. 

• Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,

• Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) 
dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri hariç olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynağını 
işletme hakkı edinildiğini gösteren belge,29

• Başvuru ücretinin ilgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 
dekont,

• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,

27 Hidroelektrik santralleri için başvuruların tesisin yer aldığı şehrin İl Özel İdaresi’ne yapılması gerekir. Hali-
hazırda geçici kabulü alınmış herhangi bir lisanssız hidroelektrik santral bulunmamaktadır.
28 Yönetmelik EK-1’de yer almaktadır.
29 Bu belge, hidrolik ve jeotermal enerjiye dayalı tesisler içindir.
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• Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanacak Teknik Değer-
lendirme Formu, 

• Koordinatlı aplikasyon krokisi,

• Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan 
gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya ko-
yan bilgiler,

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınan belge,30-31

• Tüketim tesisinin, kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere, üretim tesisiyle ilişkilendi-
rilmiş abone numarası,

Güneş enerjisine dayalı başvurular ile ilgili olarak, kurulması talep edilen üretim tesisi için 
öngörülen tesis sahasının kurulu güce göre yeterliliğinin, genel kabul görmüş teknik kriter-
lerden belirgin şekilde farklı olması halinde ilgili Şebeke İşletmecisi, başvuru sahibinden 
tesis sahasının yeterliliğinin belgelenmesini talep edebilir.

Yönetmelik ve Tebliğ’de belirtilen belgeler hazırlanıp sunulduktan sonra, ilgili şebeke iş-
letmecisi ilave belgeler talep edilemez ve söz konusu bu ilave belgeler gerekçe gösterilerek 
başvuruları reddedemez.

Başvuruların Değerlendirilmesi Aşaması

Başvurular Şebeke İşletmecisi tarafından alındıktan sonra; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili Şebeke 
İşletmecisinden birer temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşan bir Komisyon, başvuruları, 
inceleme yapılan ayın ilk 20 günü içinde toplu olarak değerlendirir ve sonuçlandırır. Komis-
yonun başkanı TEİAŞ temsilcisi olup, kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru sahiplerine, değerlendirme sonuçlarını 
takip eden 3 iş günü içerisinde bildirimde bulunularak eksikliklerin 10 iş günü içerisinde 
tamamlanması istenir. Bu süre içerisinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru 
reddedilir. 

Başvurusu kabul edilen ve edilmeyen başvurulara ilişkin inceleme sonuç listesi inceleme 
yapılan ayı takip eden ayın beşinci günü ilgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan 
edilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan belgeler başvu-

30 Resmi Gazete, 25.11.2014, No. 29186.
31 Söz konusu Yönetmelikte lisanssız elektrik üretimi yapabileceği belirtilen tesis ve projeler, 1-10 MW kapa-
siteye sahip hidroelektrik tesisleri, 10-50 MW kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi tesisleri, elektrik üreten sanayi te-
sisleri ile gaz, buhar, sıcak su ve jeotermal arama projeleridir. Bununla birlikte, bunların lisanssız elektrik üretimi 
yapabilmesi için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile ortaya konulan kriterleri 
karşılaması gerekir.
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ru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Başvuru sürecinin aşamalarına 
ilişkin bir örnek aşağıdaki Şekil’de sunulmaktadır. 

Şekil 22: Başvuru Sürecinin Aşamalarına İlişkin Bir Örnek

TEİAŞ dönüşüm istasyonlarının maksimum emreamade kapasitelerini 
internet sitesinde ilan eder.

Başvurucu, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, 13 Şubat 2017 tarihinde 
ilgili Şebeke İşletmecisine başvuruyu yapar.

Başvuru 17 Mart 2017’ye kadar değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

EKSİK BELGE VARSA
Şebeke İşletmecisi, 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında eksik belgeler 

hakkında başvurucuya bilgi verir ve 10 iş günü içerisinde tamamlanmasını 
ister.

5 Nisan 2017’de inceleme sonuç listesi Şebeke İşletmecisinin internet 
sayfasında ilan edilir.

Belgeler tamamlandıktan sonra, bağlantı noktası başvurusunun uygunluğu hakkında Yö-
netmeliğin 8. maddesi çerçevesinde yapılacak değerlendirme esas alınarak karar verilir. Bu 
değerlendirme yapılırken, her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğer baş-
vurulardan bağımsız olarak ele alınır. Daha önce de belirtildiği üzere, başvuru reddedildiği 
takdirde, başvuru sırasında sunulmuş olan belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ret gerek-
çeleri ile konuya dair teknik değerlendirmeler başvurucuya yazılı olarak bildirilir.

Teknik değerlendirme sonuçları esas alınmak suretiyle, şebekeye bağlantı kurma potansiyeli 
taşıyan üretim tesisleri, bağlantıya ilişkin öncelik değerlendirmesine tabi tutulur. Bu değer-
lendirmede aşağıdaki kriterler sırayla uygulanır:

• Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması 

• Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması 

• Başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek 
olması 

• Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması 

• Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamındaki başvuru olması 

• Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun olmaması

Başvuruculara, başvurularındakinden farklı olarak alternatif bağlantı önerisi sunulması da 
mümkündür. İlgili Şebeke İşletmecisi, değerlendirilen başvurulara ilişkin sonuçları ve bağ-
lantı noktası uygun bulunmayan başvurular için –varsa– alternatif bağlantı önerisini kendi 
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internet sayfasında 1 ay süreyle ilan eder. Kendisine alternatif bağlantı önerisi sunulan baş-
vurucu, bağlantı anlaşmasını kabul ettiğini 1 ay içerisinde yazılı olarak Şebeke İşletmecisine 
bildirir. 

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi başvurularından uygun bulunanların Lisans-
sız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda yer alan bilgileri, teknik değerlendirme için 10 gün 
içerisinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne (YEGM) iletilir. YEGM teknik değerlen-
dirmesini 30 gün içinde tamamlar ve Teknik Değerlendirme Raporu’nu Şebeke İşletmecisine 
gönderir. Teknik Değerlendirme Raporu olumsuz olduğu takdirde başvuru reddedilir. 

Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi başvuruları söz konusu olduğunda ilave bir belge daha 
gereklidir. Bu başvuruların YEGM tarafından uygun bulunmasının ve internet sitesinde ilan 
edilmesinin ardından, başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve 
Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne 30 gün içerisinde başvurmak zo-
rundadırlar. Teknik Etkileşim Analiz Raporu ve Teknik Değerlendirme Raporu, Sistem İşlet-
mecisine 10 gün içinde sunulur. Bu iki rapordan birinin olumsuz olması durumunda Sistem 
İşletmecisi, başvuruyu reddeder ve başvuru belgelerini başvuru sahibine iade eder. 

Bu aşamada, Sistem İşletmecisi tarafından aşağıdaki başvuruların sahiplerine “Bağlantı An-
laşması Çağrı Mektubu” gönderilir:

• Uygun görülen başvurular,32

• Alternatif bağlantı önerisi sunulan ve bu önerinin kabul edildiği bildirilen başvurular,

• Teknik Değerlendirme Raporu olumlu sonuçlanan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üre-
tim tesisi başvuruları.

Sistem İşletmecisi tarafından kendisine “Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu” gönderilen 
başvurucuların önünde 180 günlük bir süre vardır. Başvuru sahipleri, bu sürenin ilk 90 günü 
içerisinde projelerini Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TEDAŞ) onayına sunarlar. Bu süre 
içerisinde TEDAŞ’a sunulmayan projeler geçersiz sayılır. Proje onayı (ve rüzgâr enerjisine 
dayalı üretim tesislerinde Teknik Etkileşim İzni) Sistem İşletmesine zamanında ve eksiksiz 
gönderildiğinde, Sistem İşletmecisi bağlantı anlaşmasını başvuru sahibiyle 30 gün içerisinde 
imzalamak zorundadır. Bağlantı anlaşması imzalandığında inşaat süreci başlar. Yönetmeliğin 
24. maddesine göre, geçici kabul işlemlerinin bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren 
aşağıda belirtilen süreler içerisinde tamamlanması gerekir;

• Yüksek gerilim seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde 3 
yıl.

32 Hidrolik tesis başvuruları hariç.
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• Yüksek gerilim seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışın-
daki üretim tesislerinde 2 yıl.

• Alçak gerilim seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde 1 yıl.

Üretim Tesisinin Geçici Kabulü ve Hizmete Sokulması

Lisanssız elektrik üretim tesisinin inşası bittikten sonra, tesisi kuran gerçek veya tüzel kişi, 
tesisin Yönetmelik ve Tebliğde belirlenen kriterlere ve bağlantı anlaşmasındaki şartlara uy-
gun olduğunu ilgili Şebeke İşletmecisine bildirir. Üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğu 

ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından tutanakla imza altına alınır.33

Tesisin sahibi, ilgili Şebeke İşletmecisiyle birlikte imzaladığı Geçici Kabule Hazır Tutanağı 
ile Uyum Raporu’nu kabul başvurusu için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına veya bu 
Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilere sunar. Uyum Raporu’nda imalat testi, 
tip testleri veya sertifikalaryla ilgili teknik veriler ve parametreler yer alır. Kabul işlemleri 
ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yapılır.

Üretim tesisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bu Bakanlığın yetki verdiği ku-
ruluş ve/veya tüzel kişilerce geçici kabülünü müteakiben 1 ay içerisinde Sistem Kullanım 
Anlaşması imzalanır ve lisanssız elektrik üretim tesisi hizmete sokulur. 

Bütün bu aşamalara ilişkin bilgiler akış çizelgesi halinde Şekil 23’te gösterilmiştir

TİCARİ HÜKÜMLER

Sabit Fiyattan Alım Garantileri

Lisanssız elektrik üreticileri, ürettikleri elektriğin fazlasını satabilirler. Bu elektrik fazlası, 
bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından 10 yıl süreyle34 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da gösterilen fi-
yatlar üzerinden satın alınır. Bu 10 yıllık süre, üretim tesisinin hizmete girmesinden itibaren 
başlar. Bahse konu fiyatlar Tablo 6’da gösterilmiştir.

33 Yönetmelik madde 15.
34 Yönetmelik madde 18.
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Tablo 6: Üretilen Fazla Elektirik İçin Sabit Fiyattan Alım Garantileri

Tesis Kaynak Sabit Fiyat

1 MW kapasiteye 
kadar olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisi

Yenilenebilir 
enerji kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’un 1 Sayılı Cetveli’nde yer alan 
kaynağa dayalı sabit fiyat

Mikrokojenerasyon

Yenilenebilir 
enerji kaynakları 
dışındaki enerji 
kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’un 1 Sayılı Cetveli’nde yer alan en 
düşük miktardaki sabit fiyat (7.3 Dolar cent 
/kWh)

Belediye katı atık 
ve kanaliazsyon 
tesislerinde kurulu 
üretim tesisleri

Yenilenebilir 
enerji kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’un 1 Sayılı Cetveli’nde yer alan 
kaynağa dayalı sabit fiyat

Yenilenebilir 
enerji kaynakları 
dışındaki enerji 
kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’un 1 Sayılı Cetveli’nde yer alan en 
düşük miktardaki sabit fiyat (7.3 Dolar cent 
/kWh)

Belediyelere ait temiz 
su hatları ile atık su 
hatlarında kurulu 
üretim tesisleri

Yenilenebilir 
enerji kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’un 1 Sayılı Cetveli’nde yer alan 
kaynağa dayalı sabit fiyat

Ticari hükümlere ilişkin bir husus da tüketim birimi ile lisanssız elektrik üretim tesisinin aynı 
yerde bulunmasının zorunlu olup olmadığıdır. Tebliğ’e göre,35 lisanssız elektrik üretim tesisi 
sahibi, bir tesisinde ürettiği elektriğin fazlasını, başka bir yerde bulunan kendisine ait bir 
diğer tüketim biriminde tüketebilir. Böylesi bu durumda, diğer tüketim birimlerinde tüketilen 

elektrik için sistem kullanım bedeli ödenmesi gerekecektir. 

Tüketim Birleştirme

Lisanssız elektrik üretim tesisi sahipleri tüketimlerini birleştirebilirler. Aynı tarife grubunda-
ki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesin-
deki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilirler.36 
Ancak, tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi içinde 
olması zorunludur.

35 Tebliğ madde 19.
36 Yönetmelik madde 23.
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Şekil 23: Türkiye’de Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Kojenerasyon

Mikro 
Kojenerasyon

Güneş

Rüzgâr

5403 sayılı Toprak Koruma 
Kanunu ve Arazi Kullanımı 

Kanunu

5346 sayılı 
Yenilenebilir 
Enerji 
Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı 
Kullanımına 
İlişkin Kanun

Kojenerasyon ve 
Mikrokojenerasyon 
Tesislerinin 
Verimliliğinin 
Hesaplanmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Tebliğ

Biyokütle

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Tebliğ
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Şekil 24: Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuruları İçin Akış Çizelgesi

Alınması Gereken İzinler: TEDAŞ proje 
onayı, Teknik etkileşim izni (Rüzgâr 
enerjisine dayalı tesisler için)

Başvuru sahibi Yönetmelik Madde 7/1’de 
yer alan belgelerle birlikte başvurusunu 
ilgili Şebeke İşletmecisine yapar.

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

Yönetmelik Madde 8 kapsamında yapılan 
değerlendirme sonucuna göre tesisin 
Bağlantı Noktası Başvurusu uygun mudur?

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

10 gün içinde YEGM’ye teknik değerlendirme için 
gönderilir. YEGM 30 gün içerisinde sonuçlandırır 
ve ilgili Şebeke İşletmecisine bildirir.

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

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

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

Yönetmelik hükümlerine göre, şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin bağlantı 
anlaşmasının imza tarihinden itibaren aşağıdaki süreler içinde tamamlanması gerekir: 
a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde 3 yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde 2 yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde 1 yıl.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Bakanlığın 
yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılır ve 
akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır.

YEGM’nin teknik değerlendirme raporu olumlu mu?

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

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

Belgeler eksiksiz mi?

Hayır10 iş günü 
içinde belgeler 

tamamlandı mı?
RET

RET

RET

Üretim Tesisinin devreye alınması

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Kaynak: http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/document/lisanssiz_akis_semasi.pdf
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EK

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU
Başvuru Sahibinin Bilgileri

Adı-Soyadı/Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faks Numarası

E-Posta Adresi

T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası

Banka Hesap Numarası

Üretim Tesisinin Bilgileri

Adresi

Coğrafi Koordinatları 
(UTM 6-ED50)

Kurulu Gücü

Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih

Sistem Kullanımına Başlaması 
İçin Öngörülen Tarih

Türü / Kullanılan Kaynak

Bağlantı Şekli o AG37 Tek Faz o AG Üç Faz o YG38

Bağlantı Transformatörü Bilgileri

Diğer Bilgiler

Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun 
kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak 
tesis etmeyi, tesis aşamasında, İlgili Şebeke İşletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu 
formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere 
aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada İlgili Şebeke İşletmecisi 
tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı/Ünvanı İmza Tarih

37 Alçak Gerilim
38 Yüksek Gerilim
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BÖLÜM-4
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIMLARININ 

FİNANSAL DEĞERLEMESİ: 
GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI VAKASI

Elektrik enerjisi sektörü teknik olarak ele alındığı zaman son yıllarda şebeke yapısının de-
ğiştiğini rahatlıkla görmek mümkündür. Geleneksel şebeke metodu olan büyük ve şebekeden 
uzak elektrik enerjisi üretim tesisleri, yüksek gerilimli iletim hatları, merkezi yönetilen da-
ğıtım ve tüketicilerin oluşturduğu zincirin yerini dağıtıma entegre edilmiş, tüketimin olduğu 
yerde üretim tesisinin kurulduğu dağıtık şebeke modeli almaktadır. Bu metodun uygulanması 
sırasında ihtiyaç duyduğu güçlü şebeke altyapısı ve bağlantı süreçlerinin kolaylaştırılması, 
potansiyel her tüketicinin aynı zamanda üretici olması için büyük önem arz etmektedir. Bu şe-
beke yapısıyla aynı zamanda uzun iletim ve dağıtım hatlarının yerini daha kısa hatlar almakta 
bu da kaybın en aza indirgenmesi anlamına gelmektedir. Değişen bu yapıya adapte olmak 
için yapılan en büyük çalışmalardan biri de regülasyondaki güncellemelerdir. Bu aşamada 
serbestleşen ve özelleşen bir piyasa altyapısını takip etmek kaçınılmazdır. Şebekeye entegre 
tüketim ve üretimin mahsuplaştırılması konusu da işin finansal boyutunu oluşturmaktadır. 

Türkiye’de bu yapının takip edilmesinin en belirgin örneği lisanssız diye adlandırılan 1 MW 
altı kurulu güce sahip yatırımlardır. Bu seviyedeki kurulu güçlerin geleneksel tipteki konvan-
siyonel üretim tesisleriyle üretilmesinin zorluğundan kaynaklı, bu yapılarda yeni ve yenile-
nebilir enerji sistemleri tercih edilmektedir. Özellikle, nüfus artışı, yüksek oranlı enerji talebi 
artışı, enerji arz güvenliği kavramının öneminin artması ve iklim değişikliği gibi bazı fak-
törler dünya genelinde yenilenebilir enerji teknolojileri için elverişli bir dönem başlatmıştır.

Bu konuda yatırımcıların takip ettiği en önemli kaynak ise Güneş’tir. Güneş ışınımının ener-
jisinin Dünya’ya gelen küçük bir bölümü bile, insanlığın mevcut enerji tüketiminden fazla-
dır. Son yıllarda güneş enerjisi sistemleri, teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından 
düşme göstermiş ve çevre dostu olarak temel enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. 
Küçük uygulamalara daha elverişli olan bu kaynağın elektrik eldesinde kullanımı ise dağıtık 
şebeke yapısının vazgeçilmezidir.
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PROJE AŞAMALARI

Güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesi için gerekli ilk aşama, uygulama alanının belirlen-
mesidir. Bir güneş enerjisi santrali yatırımı için gerekli alan, çatı üstü uygulamalarla sağlana-
bileceği gibi zemine monte uygulamalarla da gerçekleştirilebilir. 

Yaklaşık olarak 1 MW uygulama için gerekli olan alan 20 dönümdür. Tabi şartların elveriş 
durumlarına, gölgelemeye, zeminin eğimine ve daha birçok parametreye bağlı olarak bu de-
ğerin azalması söz konusudur. Orman arazisi, kuru, sulu veya dikili nitelikte tarım arazisi ol-
mayan alanlara uygulama kabul edilirken, yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu 
1620 kWh/m2-yıl’dan büyük olması yüksek üretim değerleri için önemlidir. Özellikle eğimli 
çatılarda panellerin yerleştirileceği yön, çatı türü, eğimi, güneye cepheli olması, çevresinde 
veya üzerinde gölgelenmeye sebep olacak engel bulunmaması, statik hesaplarının doğru ya-
pılması ve lojistik kolaylığı kurulacak kapasitenin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Seçilen arazi için optimum projelendirme yapılabilmesi ve maksimum performans sağlan-
ması önceliklendirilmelidir. Özellikle yeterli alana sahip uygulamalar için farklı tasarımda 
farklı sonuçlar elde edilebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca bu değerlerin bu denli uzun vadeli 
yatırımlar için geri dönüş süresini fazlaca etkileyici göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru bir 
projelendirmenin ardından bu sahaya ait fizibiliteler elde edilmiş ve simülasyonlarla yaklaşık 
değerlere erişilebilmiş olacaktır.

Bu teknik süreçlerle birlikte kurulacak bu sistemlerin bağlanacağı şebeke ve üst seviyede 
trafo merkezlerinde yeterli kapasitenin bulunması durumunda dosyanın değerlendirileceği 
unutulmamalıdır. Yasal başvuru süreçleri, proje değerlendirmeleri, finansal planlamalar ve 
çalışmalar bu süre zarfında devam eden önemli iş kalemleridir. 

Lisanssız elektrik üretimi için verilen yasal başvuru aşamaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
TEDAŞ’a başvuru sürecinde iletilecek projelerdeki sistemin maksimum performansı sağla-
yacak seviyede tasarlanması onay süreçlerinin ardından hemen uygulamaya geçilmesi için 
büyük önem taşımaktadır.
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Şekil 25: Lisanssız Elektrik Başvuru Süreci39

Tesisin yapımının ardından geçici kabul süreci gerçekleştirilecek ve ardından sistemin elekt-
rik üretip şebekeye iletmesi sağlanacaktır. Üretilen elektriğin mahsuplaşma yöntemiyle fatu-
ralandırması da onay süreçlerinin tamamlanmasıyla sağlanmış olacaktır.

BÜTÇE HESABI

Enerji sektöründeki yatırımlar uzun vadeli, teknolojik ve büyük yatırımlardır. Dolayısıyla bu 
tür yatırımların finansal analizlerinin doğru yapılması, yatırımların geleceği için büyük öne-
me sahiptir. Bu tür yatırımların finansal analizleri yapılırken üç ana başlıkta incelenmelidir. 
Bu başlıklar: sistemin getirisi, sistemin sabit giderleri ve değişken giderlerdir. Sabit gider-
ler yatırımın gerçekleşmesi sırasında harcanan tutar iken, değişken giderler yıllık olarak ele 
alınmakta ve yatırımın büyüklüğüne ve bazı diğer parametrelere bağlı olarak değişmektedir. 
Sisteme ait girdilerin yıllık bazda kümülatif olarak toplanması ile getiriler hesaplanır. Daha 
sonra benzer şekilde yıllık giderler olan değişken giderler de kümülatif olarak toplanarak 
sistemin getirisinden düşülmelidir. Aynı şekilde sistemin yatırım maliyeti olan sabit giderler 
de gelirden düşülmelidir. Bunun yanı sıra göz önünde bulundurulması gereken finansal he-
saplamalar da profesyonel olarak yapılacak bir geri dönüşüm süresi hesabının parçalarıdır.

39 ŞİMŞEK, B., “Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Mevzuatı”, http://emhk.itu.edu.tr/wp-content/up-
loads/2015/03/BilalSimsek_TEDAS_10Mart2015V2.pdf,  Erişim: 29.12.2016
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SABİT GİDERLER

Bir santral kurulumunda harcanan yatırım giderleri sabit giderler olarak adlandırılmaktadır. 
Bu giderler arasında her yatırım için büyük farklılık gösterenler olduğu kadar yaklaşık birbi-
rine yakın tutarlarda mevcuttur. Bunlardan ilki santralin kurulacağı alana yapılan ödemedir. 
Yaklaşık 20 dönüme kurulacak bir arazinin çok farklı lokasyonlarda farklı fiyatlandırılacağı 
unutulmamalıdır. Ayrıca çatı üstü uygulamalarda bu tür bir gider genellikle olmaz, bunun 
sebebi ise öztüketim modeli kapsamında tüketicinin tüketiminin olduğu kendi çatısına kuru-
lumu gerçekleştirmesidir. Ancak burada çatının elverişli olmaması durumunda ihtiyaç olacak 
çatı güçlendirme tutarları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yapılacak harcamaların en büyük kısmını güneş panelleri üstlenmektedir. Bu tutar toplam 
yatırım maliyetinin yaklaşık %50-%55’ine denk gelmektedir. Panel teknolojisinde yapılan 
geliştirmelere ve Watt başına düşen birim fiyattaki düşüşe rağmen en büyük kalemi bir süre 
daha güneş panellerinin üstleneceğinden şüphe yoktur. Teknik giderlerden bir diğer büyük 
kalem ise eviricilerdir. Bu cihazlar panelden elde edilen DC gücün AC güce dönüştürülme-
sini sağlarken aynı zamanda sistem verimi açısından önemli bir parametre olarak değerlen-
dirilmektedir. Bu ekipmanlara ödenen tutar da toplam yatırım maliyetinin yaklaşık %10’unu 
oluşturmaktadır. Konstrüksiyon ve işçiliği ise bir diğer büyük kalemdir ve bu değer %15-
%20 arasında değişmektedir. Konstrüksiyon ve işçilik için belirli bir değeri net olarak verme-
nin mümkün olmamasının en büyük sebebi uygulama alanının yatırıma olan elverişliliğidir. 
Özellikle saha uygulamalarında çakma, beton zemin gibi çok farklı metotlar geliştirilmiş 25 
yıl sistem garantisi verilmiş yatırımların ayakta durmasını sağlayacak bu ekipmanlara ödene-
cek tutardan kaçınılmaması gerektiği her fırsatta belirtilir. Bir diğer büyük kalemde OG/AG 
ve topraklama giderleri olarak belirlenebilir. Bunun sebebi de aslında yatırımın damarlarını 
oluşturan kablolama gibi bileşenleri de içerisinde barındırmasıdır. Yapılacak yatırımın dizay-
nının optimum seviyeye getirilmesini ilgilendiren en büyük parametrelerden biri de doğal 
olarak bu ekipmanlardır.
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Şekil 26: Yatırım Maliyetlerini Oluşturan Kalemler ve Oranları40

Bunların yanı sıra elektriksel işçilik, data altyapısı, güvenlik, proje geliştirme, vergi giderleri, 
yönetim giderleri gibi harcamalar mevcuttur ancak bunlar hem daha küçük bir parçayı oluş-
turmakta hem de yatırımın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Çatı üstü uygulamalar genellikle daha küçük kapasitelerde kurulduğundan santralin kuru-
lum maliyeti, kurulu güç azaldığı için doğrusal oranda azalış gösterir. Ancak santralin birim 
maliyeti, alım gücü azaldığından dolayı artar. Bu tür sistemlerin fizibilitelerini hesaplamak 
zorlaşacaktır. Örneğin; elektrik tüketimi 4 kişilik standart bir aile için aylık 240 kWh olarak 
hesaplanmıştır. Ancak standart bir ailenin elektrik tükeminde dahi sadece sosyo-ekonomik 
durumların farklılaşmasından bile tüketimler farklılık gösterecektir. Ayrıca, yatırımcının öde-
diği tutarlar elektrik aboneliği tipine göre, tarife dönemlerine göre ve tüketicinin tüketim 
alışkanlıklarına bağlı olarak değişecektir.

DEĞİŞKEN GİDERLER
Değişken maliyetler yıllık olarak farklılık gösteren genellikle yatırımın büyüklüğüne ve ma-
liyetine oranla hesaplanan tutarlardır. Bunlardan ilki işletme, bakım ve onarım maliyetleridir. 
Güneş enerjisi sistemlerindeki bu tutar diğer elektrik üretimi gerçekleştiren mekanik sistem-
lerle kıyaslandığında daha azdır. Kurulumunda ve düzenli kontrollerinde sıkıntıyla karşıla-
şılmamış santrallerin işletme, bakım ve onarım giderleri yatırım tutarlarının yıllık yaklaşık 
%1-2’si oranındadır. Bu değerler kapasiteye bağlı olduğu kadar sistemin cihaz ve kurulum 
kalitesiyle de direk ilişkilidir.

Ayrıca 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.

40 BAŞLAK, O., “Güneş Enerjisi Yatırım Yaklaşımı”, http://www.solarbaba.com/uploads/files/066-dosya-ges-
yatirim-orcun-baslak.pdf, Erişim: 30.12.2016
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Şekil 27: Farklı Sigorta Türleri ve İçerikleri41

Nakliyat ve kurulumda karşılaşılacak risklerin minimize edilmesinin ardından 25 yıllık sis-
tem ömrü süresince yatırımın garanti altına alınması gerekmektedir. İşletme sigortaları, yıllı 
sistem değerinin yaklaşık %0.5’ini oluşturmaktadır. 

GELİR UNSURLARI

Devlet Teşviklerinin Rolü (Sabit Fiyat Garantileri)

Sabit fiyattan alım garantileri, Türkiye’deki en yaygın enerji teşviklerindendir. Bu teşvikle-
rin, girişimcilerin risk algısını aşağı çekmesi ve projelerin ekonomik değerini artırarak yatı-
rımları hızlandırıp, katma değer yaratılmasına yardımcı olması beklenir. Daha da önemlisi, 
sabit fiyat garantilerinin nakit akışları üzerindeki etkisinin piyasa oyuncuları tarafından tam 
anlaşılıp değerlendirilmiş olması gerekir. Bu süreç enerji projelerinin doğru değerlendiril-
mesinin önündeki en önemli unsurlardan birisidir. Enerji yatırımlarındaki fiyat oluşumunu 
sosyal fayda açısından olumsuz etkilememesine önem verilmeli ve değer kayıplarına yol 
açmaması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, lisanssız kapasitedeki üretim santrallerinden 
üretilen elektriğin serbest piyasaya veya ikili anlaşmayla satılması mümkün değildir. Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuranlar ihtiyaçlarından fazla ürettiklerini 
10 yıl boyunca aşağıdaki tabloda verilen sabit fiyat garantisi ile gerçek kişi tüzel kişi farkı 
olmadan satabilmektedir. Üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması 
zorunluluğu ile birlikte enerjiyi görevli tedarik şirketi almaktadır.

41 Life Enerji, “Güneş Enerjisi Santrali Projesi Finansal Analiz ve Sigorta”, Erişim: 31.12.2016
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Şekil 28: Alım Garantisi Kapsamında Sağlanan Birim Fiyatlar42 

Güneş santrallerinin üretimi günden güne büyük farklılıklar gösterse de, aylık ya da yıllık 
bazda bakıldığında, üretim riski oldukça düşüktür. Fiyat riski ise ekonomik ve siyasi belirsiz-
liklere bağlı olup, öngörülmesi ve yönetilmesi oldukça zordur. Bu noktada fiyat garantileri 
bu belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynar. 

Ayrıca yatırımların büyük çoğunluğunun döviz ile yapılmasından kaynaklı olarak yatırımcı-
ların aklındaki soru işaretlerinin bir kısmı alım garantisinin birim fiyatının dolar cinsinden 
olmasıyla çözülmektedir. Ayrıca yatırımların geri dönüş sürelerinin yatırıma başlamadan be-
lirlenmesi aşamasında döviz kurundan kaynaklı değişkenlik bu sayede minimuma düşürüle-
cek ve daha doğru tahminler sunulabilecektir.

Şekil 29: Döviz Kurunun Son Yıllardaki Değişimi

42 AYTAÇ, A. E., “Güneş Enerjisi Santralleri Elektrik Satış Süreçleri”  http://www.solarbaba.com/uploads/
files/045-dosya-yekdem-ges.pdf  Erişim: 02.01.2017
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14 Mart 2013’te Elektrik Piyasası Kanunu ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans-
sız elektrik üretimi üst sınırı 500 kW’tan 1 MW’a yükseltildi. O günlerdeki Dolar Kuru ile 
Aralık 2016 dönemindeki Dolar kuru değişimi yukarıdaki şekilde görülmektedir.

Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilecek ihtiyaç fazlası enerjinin mahsubu 
üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması veya aynı yerde olmaması halinde farklı 
olacaktır. Aynı yer tanımının anlamı şudur: Üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemi-
ne aynı baradan bağlı olması halinde ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir. 
Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde kurulu olması halinde sisteme verilen ihtiyaç 
fazlası enerji çift taraflı ölçüm yapan sayaç vasıtasıyla günlük olarak ölçüleceğinden günlük 
tüketim günlük üretimden (24:00 itibariyle) mahsup edilecek ve sonuçta üretim fazlası varsa 
(=ihtiyaç fazlası enerji) miktar kaynak bazında belirlenmiş destek fiyatının o günkü Merkez 
Bankası ABD Doları döviz alış kuru üzerinden bulunacak sayıyla çarpılarak elde edilen de-
ğer üreticinin alacak hanesine yazılır Üretim tesisi ile tüketim tesisinin farklı yerlerde olması 
halinde, sisteme verilen ve sistemden çekilen enerji ayrı ayrı kaydedilir. Çekilen enerji, veri-
len enerjiden mahsuplaştırılır. Sonuçta ya sisteme ihtiyaç fazlası enerji verildiği ya da sistem-
den enerji çekildiği sonucuna ulaşılır. Ancak bu durumda sistem kullanımına ilişkin bedeller 
hem sistemden çekilen hem de sisteme verilen enerji için ayrı ayrı uygulanır.43

Elektrik Enerjisi Üretim Verimi

Güneş’in çekirdeğinde gerçekleşen füzyon süreci ile açığa çıkan güneş ışınımlarının elekt-
riğe dönüşerek son tüketici tarafından kullanılmasına kadarki süreçte büyük bir aşama kay-
dedilmektedir. Güneş ışınımları, bu aşamalarda farklı verim filtrelerinden geçerek, çeşitli 
kayıplara maruz kalmaktadır. Güneşten yeryüzüne ulaşan ışınların bir kısmı gölgelemeler 
ve ufuk çizgisinde karşılaştığı engellerden dolayı kesintiye uğramaktadır. Daha sonra panele 
yaklaşan bu ışınımın bir kısmı da yakın gölgelemelerle kaybedilmektedir. Bu gölgeleme-
ler içerisinde panelin çevresinde yer alan yapılar veya belirli düzende oturulmuş panellerin 
birbirleri üzerindeki gölgelemesi de söz konusudur. Panele ulaşan ışınımın bir kısmından 
da panel camı üzerindeki toz (veya kar) yüzünden faydalanılamamaktadır. Modül yüzeyine 
düşen solar ışınımların da bir kısmı hücreler tarafından emilmeden modül yüzeyinden geri 
yansırlar. Işınımın geri yansıyan kısmından dolayı oluşan kayıplara da yansıma kayıpları de-
nir. Ayrıca güneşin hareketi sırasında gerçekleşen açısal değişimden kaynaklı olarak perfor-
manstaki dalgalanmalar da kayba neden olmaktadır. Güneşten panel yüzeyi kadar ışınım içeri 
alınarak elektrik eldesinde kullanılmaktadır. Panelde kullanılacak ışınımdan elektrik eldesine 
geçişte panel verimine göre filtreleme gerçekleşecektir. Daha sonrasında sıcaklık kaybı ve 
panel çıkışındaki DC kablo kayıpları ile bu üretim bir miktar düşecektir. Üretilen elektriğin 

43 “Lisanssız Elektrik Üretim Rehberi”, http://enerjienstitusu.com/elektrik-piyasasi-lisanssiz-elektrik-uretimi-re-
hberi/, Erişim: 02.01.2017
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şebekeye aktarılabilmesi için DC’den AC’ye çevirileceği eviricilerin verimi elektrikte kayba 
neden olacaktır. Sonrasında AC kablodaki kayıplar ve şebekeye verilmeden önce trafoya 
ulaşan elektrik benzer şekilde kayıplara uğrayarak sisteme aktarılacaktır.

Farklı değerlerde seyreden verimler ve kayıplar içerisinde en büyük kayıp panelin verimin-
den kaynaklanmaktadır. Güneş panelinin performansı ise sabit kalmamakla birlikte yıllar 
geçtikçe kesintiye uğrayacak ve performansta düşüşler gözlenecektir. Tüm panel üreticileri-
nin veri belgelerinde bu performansın yıllara göre değişimi ve performans garantisinin tarif-
lendiği açıklamalar yer almaktadır. Lineer performans garantisi grafiklerinden de gözlemle-
nebileceği gibi 25 yıllık lineer güç garantisi ve 10 yıl ürün garantisi mevcuttur. Genellikle, 
ilk on yıllık süre zarfında yıllık %1’lik bir düşüşle seyreden performans daha sonrasında daha 
büyük ivme ile düşüş göstermektedir. Grafikten de görüleceği üzere (BU GRAFİK refer edi-
lecek) 25 yılın sonunda panelin performansı sıfırlanmamaktadır. Bu da panelin bir süre daha 
elektrik üretebileceğini göstermektedir. 25 yıllık sistem ömrü verilen güneş enerjisinden 
elektrik üretimi tesislerindeki diğer önemli bileşenlerden eviricilere genellikle 5 yıl, taşıyıcı 
konstrüksiyona 10 yıl, solar kablo ve kolektörlere 5 yıl, AC kablo ve bağlantı elemanlarına 
da 5 yıl ürün garantisi verilmektedir. Bu değerler firmadan firmaya değişkenlik gösterebile-
ceği gibi ürün garantileri sonrasında bu bileşenlerin çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği 
dünyadaki örnek uygulamalarda rahatlıkla gözlemlenmiştir.

Elektrik Üretimi Ve Getirisi

Bir güneş enerjisi santralinin üretim değerlerinin yaklaşık olarak hesaplanabilmesi için çeşitli 
simülasyon uygulamaları geliştirilmiştir. Bu değerlerin doğru olarak hesaplanabilmesi için 
tüm teknik verilerin simülasyon uygulamasına doğru girilmesi gerekir. Ayrıca uzun yıllar 
toplanmış meteorolojik verilerin ortalamalarının alınmasıyla değerlendirilmeye dahil edil-
mesi gerekir. Simülasyon sonucu (tüm kayıplar, verimler ve kazançlar dahil edilerek) elde 
edilen yaklaşık üretim aşağıda verilmiştir. 10 yıllık ürün garantisi kapsamında yıllık ortala-
ma %1’lik bir düşüşle aşağıdaki seviyede izleyebilir. Yaklaşık 1.650 kWh/m2 global yatay 
ışınıma sahip örnek bir 1MWac gücündeki bir santral için kurulan >1MWdc gücündeki bir 
santral için yaklaşık üretim değerleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Burada elde edilen simülas-
yon değerleri santralden santrale ve tasarımdan tasarıma farklılık gösterebileceği için örnek 
bir uygulama ele alınmıştır.
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Şekil 30: Simülasyon Sonucu Elde Edilen Üretim ve Parasal Karşılığı

Çatı üstü uygulamalar genellikle daha küçük kapasitelerde tesis edilerek öztüketim modeli 
diye belirtilen elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi amacıyla kurulmaktadır. Bu tür kapasi-
telerde santralin ürettiği elektrik kurulu güçle doğrusal oranda azalma gösterir. 

PANEL FİYATLARININ DEĞİŞİMİ

Güneş enerjisi sistemlerinin en önemli ve yatırım maliyetinin en büyük bileşeni güneş pa-
nelleridir. Panelleri oluşturan hücreler panelin temel unsuru olmakla birlikte elektrik üreti-
mini gerçekleştiren materyallerdir. Bu malzemeler büyük araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
sonucu elde edilen ürünler olmakla birlikte bu seviyede yapılacak her iyileştirme sistemin 
direk olarak üretiminin, veriminin ve performansının artmasına katkı sağlayacaktır. Bu denli 
etkili bir bileşen doğal olarak panel maliyetinin büyük bir kısmını oluşturacaktır. Değişen ve 
gelişen teknolojilerle birlikte hücrelerin geliştirilmesinde kat edilen yollar sonucu birim ma-
liyetlerinde büyük düşüşler gözlemlenmiştir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir husus 
da panel birim fiyatlarının Watt üzerinden verilmesidir. Güce katkı sağlayan her bir wattın 
maliyeti 1977 yılında 76 Dolar iken, 2015 yılı verilerine göre bir watt 0.30 cent Dolar sevi-
yesine gerilemiştir. 
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Şekil 31: Silikon FV Hücre Fiyat Tarihçesi44

Bu büyük değişiklik, kullanımı ve uygulaması kolay ve kaynağına rahat erişilebilir bir sis-
temin kurulumlarının artışı için büyük bir öneme sahiptir. Watt başına birim maliyetin üs-
tel düşüşüne senkron bir şekilde, özellikle 2007 yılından sonra kurulu güçteki artış piyasa 
oyuncularını etkileyecek kadar fazla olmuştur. 2015 yılı sonunda Dünya’daki toplam kurulu 
güç 250.000 MW seviyelerine erişmiştir. Uluslararası FV pazarında, ülkelerin kurulu güçleri 
incelendiğinde, A.B.D, Almanya Çin gibi yenilenebilir enerji pazarının büyük oyuncuları ilk 
beşte liderliklerini sürdürmektedir. Bu ülkeler aynı zamanda bu teknolojilerin gelişmesin-
de de önemli rol üstlenmektedir. Almanya’nın Ocak 2017 başı itibariyle kurulu gücü 194,5 
GW seviyelerine ulaşmış ve bu kurulu gücün neredeyse %21’lik payını 40,41 GW ile güneş 
üstlenmiştir. Çin ise 2015 yılını 45 GW seviyelerinde tamamlayarak 2016’nın sadece ilk 
yarısında bile 20 GW yeni güneş enerjisi santrali devreye almıştır. Gerek tedarik-üretim zin-
cirinde yaşanacak iyileştirmeler, gerekse artan yatırımlar ve teknolojilerle fiyatların düşüşü 
bu sektörün uzun bir süre daha popülerliğini koruyacağının kanıtıdır.

44 Price history of silicon PV cells since, 1977https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Price_history_of_sili-
con_PV_cells_since_1977.svg, Erişim: 03.01.2017
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Şekil 32: Dünya’da FV Sektöründeki Gelişim45

TÜRKİYE GES KURULU GÜCÜ

Ülkemizin gelişmesi ile birlikte ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilebilmesi enerji arz güvenliği 
kavramını doğurmaktadır. Bu kapsamda çeşitlendirilmiş farklı çevre dostu teknolojilerle üre-
tilen temiz enerji popüler gündem konusu haline gelmekte ve bu sayede yenilenebilir enerji 
kaynaklarının elektrik eldesinde kullanımı önem kazanmaktadır. Özellikle 14 Mart 2013’te 
kabul edilen Elektrik Piyasası Kanunu ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız 
elektrik üretimi kurulumları için 500 kW olan üst sınır 1 MW’a yükseltilmişti. Bu gelişme-
den sonra enerji yatırımcılarının GES’lere olan ilgisi hızlı artmaya başladı.

45 Growth of photovoltaics, https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_photovoltaics, Erişim: 03.01.2017



67

BÖLÜM-4 • LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIMLARININ FİNANSAL DEĞERLEMESİ:GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI VAKASI 

Şekil 33:  Lisanssız FV Güneş Enerjisi Kurulu Gücü46

2013 yılının başında yaklaşık 0,3 MW olan lisanssız GES kurulu gücü, 2014 yılında ivmelen-
miş, 2015 yılı sonunda 362 santralle yaklaşık 250 MW kurulu güce ulaşmıştır. 2016 Kasım 
sonu istatistiklerine göre 995 lisanssız GES ile kurulu güç 780 MW’ı görmüştür. Lisanssız 
güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra lisanslı olarak devreye alınan iki santralden toplam 12,9 
MW güç daha şebekeye dahil edilmiştir. Bu değerlerle birlikte güneş enerjisi kurulu gücünün 
toplam kurulu güçteki payı %1’lik bir dilime erişmiştir. Yenilenebilir enerjide mevcut duru-
mun değerlendirmesi yapılırken sadece kurulu güce bakmak yeterli değildir. Kurulu güç ile 
birlikte, incelenen kaynaktan elde edilen elektrik enerjisinin, toplam ihtiyaç duyulan elekt-
riğin üretimindeki payı da göz önünde bulundurulmalıdır. Düşük kapasite faktörlerine sahip 
güneş enerjisi yatırımlarından elde edilen elektrik enerjisinin toplam tüketilen enerjideki payı 
ise düşüktür. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Güneş enerjisi santrallerinin yapımı sırasında her aşama büyük bir titizlikle incelenmelidir. 
Bu sayede sistem ömrünün uzatılmasına katkı sağlanır ve maksimum performansta üretim 
ve verimin temelleri atılmış olur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken çokça detay olmasına 
rağmen popüler olmayan ancak önemi her geçen gün artan bazı hususlar vardır. Uygulama 

46 Türkiye’nin Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Elektrik Gücü (MW) http://enerjienstitusu.com/turkiye-kurulu-elek-
trik-enerji-gucu-mw/ Erişim: 03.01.2017
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yapılacak saha için asfalt yola yakın seçilen araziler lojistiği kolaylaştırırken ve engebesiz/
yumuşak zemin satın alma maliyeti yüksek olsa da santralin inşaat maliyetlerinde kendini 
telafi etmektedir. Maliyetin büyük bir kısmını üstlenen güneş panellerine günümüzde 25 yıl 
performans garantisi verilirken, panellerin 25 yıl boyunca garantilerini sağlayacak firmaların 
da ayakta kalacak güce ve altyapıya sahip olması gerekmektedir. Evirici bozulduğunda bunun 
tekrardan devreye alınması için geçen süre önemlidir. Eviricininin bir gün devre dışı kalması 
durumunda yaklaşık olarak %0.27 (1/365) üretim kaybı yaşanacağı unutulmamalıdır. Garan-
ti kapsamında değişim yapılacak panellerin en azından Türkiye’de stoğu olduğundan emin 
olmak gerekir, çünkü santralde kullanılan panelin dışında teknik özelliklere sahip bir panelin 
kullanılması sistemi olumsuz etkiler. İzleme altyapısı; performans taahhüdü veren firmaları 
yönetebilmenin tek yoludur. Üretim raporlarının düzenli takip edilebilmesi ile performansta 
yaşanacak anlık veya sürekli bir problemin takibi sağlanıp, üretimin düşmesine engel olu-
nabilir. Lojistik kolaylığı, yapılan santrallerin inşa aşamaları için önemli bir faktördür. Çatı 
tipi kurulumda ise kuşların etkisine maruz kalmama konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. 
Çatı üstü uygulamalarda çatı dayanıklılığı ve işletme/bakım/onarım konuları projelendirme 
sırasında detaylıca incelenmelidir.

PROJE DEĞERLEMESİNE YÖNELİK SONUÇ & ÖNERİLER

Güneş enerjisi santrallerinin ekonomik ömürleri 20 yılın üzerinde kabul edilmekte ve yapılan 
finansal analizlerde bu nokta göz önünde bulundurulmaktadır. 20 yıl boyunca enerji üretecek 
bir sistemin verimliliğindeki çok küçük değişimlerin kümülatif olarak yıllar içindeki etkisi 
önemli seviyelere çıkmaktadır. GES verimliliğini üretilen enerjideki kayıplar belirler. GES 
kayıpları çevresel koşullardan tasarıma, kullanılan malzemeden işçiliğe kadar bir çok faktöre 
bağlıdır ve hem yatırımcılar, hem de uygulamacılar tarafından iyi analiz edilmelidir. Bu ça-
lışma kapsamında GES’lerde görülmesi muhtemel kayıplar sınıflandırılmış ve incelenmiştir. 
Bu kayıpların muhtemel sonuçları ve GES’in performansına etkileri açıklanmıştır. Ayrıca 
GES’lere ait yaklaşık yatırım maliyetlerinin değerleri ve bu değerlerin toplam maliyetlerdeki 
yaklaşık oranı belirlenmiştir. Giderler sadece yatırım maliyeti ile sınırlı kalmamakla birlikte 
işletme/bakım/onarım giderleri mevcuttur. Yıllık olarak belirlenen bu değişken maliyetlerin 
etkisi incelenmiştir. Santralin yıllık yaklaşık üretim değeri tespit edilmiş ayrıca bu değerin 
performans garantisine göre değişimi hesaplanmıştır. Üretimin alım garantisi ile çarpılma-
sıyla elde edilen getirisinin kümülatif toplamı belirlenmiş, bu değerin üzerinden sabit ve 
değişken giderler düşülmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus santralin sabit giderini 
oluşturan yatırım maliyetinin birim fiyatının kurulu güç azaldıkça artmasıdır. Bu durumda 
yatırımın geri dönüş süresi artış göstermektedir. 


