




RES JES HES Termik Santraller Kojenerasyon
Trijenerasyon

Santrallerinde kullanılabilecek;
Enerji üretim santrallerine çözüm ortağı, yardımcı enerji kaynağı olan GES sistemleri. 

BES

+



08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete’ de “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile hibrit tesislerin tanımlamaları yapılmış, önlisans ve lisans başvuru süreçleri açıklanmıştır. Yönetmelik,

01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile hibrit tesisler, 4 başlık altında irdelenmiştir:

Yukarıdaki tesisler birlikte, “Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi” başlığı altında ayrıca tanımlanmıştır.

Birlikte yakmalı elektrik üretim
tesisi: 

Yenilenebilir enerji kaynakları
dışındaki kaynakların kullanıldığı
elektrik üretim tesislerinde, ana 

kaynak yanında yenilenebilir
yardımcı kaynağın aynı tesiste
yakıldığı tek bir elektrik üretim

tesisi

Destekleyici kaynaklı elektrik
üretim tesisi: 

Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm
sürecinde diğer bir enerji

kaynağından da yararlanılan tek
bir elektrik üretim tesisi

Birleşik elektrik üretim tesisi:

Şebekeye aynı bağlantı
noktasından bağlanan birden

fazla enerji kaynağından elektrik
üretmek amacı ile kurulan tek

bir elektrik üretim tesisi

Birleşik yenilenebilir elektrik
üretim tesisi:

Şebekeye aynı bağlantı
noktasından bağlanan tamamı
yenilenebilir birden fazla enerji
kaynağından elektrik üretmek

amacı ile kurulan tek bir elektrik
üretim tesisi
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1
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcıkaynak üniteleri, ana kaynak
tesisinin ünitesi olarak kabul edilecek, ayrı bir önlisans/lisans alınması zorunluluğu olmadan tek bir
önlisans/lisans kapsamında değerlendirilecek. Ancak mevcut önlisans/lisans tadili ve gerekli izinlerin
alınması gerekliliği korunacak.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde destekleyici kaynak rüzgar ya da güneş

enerji santrali olacaksa, önlisans başvurularında, rüzgar veya güneş yardımcı kaynağı için

ölçüm zorunluluğu olmayıp, başvurular için yarışma yapılmayacak.

Önlisans ve lisans başvuru aşamasında, teminat mektubu, şirket asgari sermayesi ve

önlisans/lisans bedeli hesaplamalarının, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçlerinin

toplanmasıyla elde edilecek kurulu güç üzerinden hesaplanacak.
2
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Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde kurulacak yüzer GES 
veya kanal yüzeyinde ya da rezervuar alanında kurulacak güneş
enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile kiralama sözleşmesi
imzalanması yükümlülüğü olacak.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, önlisans süresinde

tamamlanması gereken iş ve işlemlerin ayrı ayrı veya birlikte yerine

getirilebilecektir.

Yönetmelik değişikliği ile ana kaynağa dayalı ünitenin öncelikli
olarak işletmeye geçmiş olmasının esas olacağı değerlendirilerek,
Yardımcı kaynağa dayalı ünitenin önce işletmeye geçmesi halinde
teminat mektubunun, ana kaynağa dayalı üretim tesisi
işletmeye geçmeden iade edilmeyeceği belirtilmiştir.

Ana kaynak tesis ile birlikte kurulumu yapılan ve devreye
alınan destekleyici tesis tarafından üretilen ve şebekeye
verilen enerji, ana kaynak tesis devreye alınana kadar satışa
konu olmayacak. Ana kaynak tesisinin işletmeye alınması ile
destekleyici kaynak şebekeye enerji verebilecektir. 

Destekleyici kaynak tesisin işletmede olabileceği maksimum güç, ana 

kaynak tesisin kurulu gücünü geçemeyecektir. 
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• Önlisans/Lisansa sahip üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında önlisans ve lisans tadil

başvurularının,

Proje sahası dışına çıkılmaması,

Toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi,

Bağlantı şekli, bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi,

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisanslar/lisanslar için yardımcı kaynakların Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Teknik
değerlendirmesinin uygun olması,

Hidrolik enerjisine dayalı önlisanslar kapsamında kurulacak yardımcı güneş kaynağına dayalı üniteler için DSİ ile imzalanan kiralama
sözleşmesinin sunulması,

halinde uygun bulunabileceği açıklanmış olup, önlisans tadil başvurusunda, rüzgar kaynağına dayalı yardımcı kaynaklar için Teknik Etkileşim

İzni başvurusunun yapıldığına dair belgenin, lisans tadil başvurusunda ise izin belgesinin sunulması gerekmektedir.
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• 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete’ de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup, yapılan değişiklik ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi ve

destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi tanımlamaları yapılmış, YEKDEM’ den yararlanma detayları açıklanmıştır. Yönetmelik,

01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Yapılan değişikliğe göre;

Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan yenilenebilir

enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için YEKDEM kapsamında

değerlendirilecektir.

Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kullanılan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir olması halinde, bu tesiste

üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat üzerinden ana kaynağa

dayalı ünitenin kalan süresi üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilecektir.
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• 28.05.2020 tarih ve 31138 sayılı Resmi Gazete’ de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın

Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup, yapılan değişiklik ile birleşik yenilenebilir

elektrik üretim tesisi ve destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi bileşenlerinin yerli aksam kapsamları tanımlanmıştır. Yönetmelik,

28.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Yapılan değişikliğe göre;

Bir aksam’ın yerli addedilebilmesi için, iç bileşenlerinin 55% oranında yerli parçalardan oluşması gerektiği ve Bakanlık tarafından
görevlendirilen iki kişilik heyet tarafından bu konudaki tespitin yapılacağı belirtilmiştir.

Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir yenilenebilir kaynak için yerli aksam katkısı hesaplanacak, düşük olanı
üzerinden EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanabilecek.

Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, yerli katkı ilave fiyatı, ana kaynak ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan
faydalanma süresi için uygulanacak.

Bu tesislerde, yardımcı ve destekleyici kaynak için, minimum bir önceki takvim yılında bu yardımcı kaynak türündeki tesisler için yerli
katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı ilave
fiyatından yararlandırılmaz.
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• 18.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’ de “Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral

Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır. Söz konusu usul ve esaslar öncesinde sadece Güneş ve Rüzgar kaynaklı

elektrik üretim tesisleri için kendi iç yönetmeliklerinde santral sahalarının belirlenmesine ilişkin hususlar varken, 18.06.2020 tarihinde usul

ve esasların yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm santraller için saha sınırları açık olarak belirlenmiştir.

• Bu usul ve esaslar Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki tesis veya projelere uygulanmaz.

• Saha belirleme usul ve esaslarına göre;

Santral Sahası, ortak unsurlar olarak tanımlanan, santralin teknik, idari ve operasyonel tüm birimlerinin yer aldığı, Santral Alanı, Sosyal

Alan ve Şalt Sahası’nı çevreleyen ve bu unsurlara belirli bir mesafedeki emniyet bandını da kapsayan alanı tanımlamaktadır.

Alan belirlemeye esas tüm yapılar imar planına işlenmelidir.

Hidrolik enerjiye dayalı tesislerde DSİ onaylı rezervuar azami su kotu dikkate alınacak ve DSİ uhdesinde kalan alanlara kurulum

yapılamayacak. Bu kısımlar EÜAŞ tarafından değerlendirilebilir.

Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı tesislerin saha sınırları kendi yönetmeliklerinde belirtilen yöntemler ile belirlenir.
RES saha sınırı her bir rüzgar türbininin etrafına 700 m yarıçap ile çizilen 12 kenarlı eşkenar çokgenlerin dış hatlarının birleşimi ile meydana gelir. Bu

sınıra paralel 300 m koruma bandı oluşturulur ve saha sınırı netleştirilir.

GES saha sınırı, GES’in kapladığı alanı tanımlayan köşe koordinatları ile belirlenir. 5 m içeri yönde çekilmesi ile koruma bandı konumlandırılır.
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Jeotermal enerjisine dayalı tesislerin bu usul esasların yayımlanmasına kadar santral alanı tanımlanmamış olup, yer altı kaynaklarını

arayabilecekleri geniş bir alan ruhsat alanı olarak tanımlanmıştır. Yeni usullere göre, sadece ortak unsurlar, kuyu alanları ve bu alanları

birleştiren boruların bulunduğu alanlar saha sınırlarını oluşturmaktadır.

Biyokütle, Kömür ve Doğalgaz yakıtlı enerji üretim tesislerinin de saha sınırı, idari ve operasyonel yapıları bir koruma bandı ile

çevreleyen alan olarak tanımlanmıştır.

Özellikle Kömür ve Doğalgaz kaynaklı tesislerin ruhsat alanı oldukça büyük olmakla birlikte bu kapsamda kullanılabilir alan kısıtlı

kalmaktadır. Buna ek olarak Doğalgaz kaynaklı tesislerde bulunan kulelerin, kömür ve doğalgaz kaynaklı tesislerde yanmadan dolayı

meydana gelen buhar etkisi ile güneş panellerinde gölge etkisi kaçınılmazdır.

Sanayi tesisi sahasında yer alan Kojenerasyon, Mikrokojenerasyon ve Trijenerasyon tipindeki üretim tesisleri saha sınırı, sanayi tesisinin

kurulu olduğu tüm parseller olarak kabul edilir.

Bu tesis tipleri haricinde olup sanayi tesisi sahasında ve bu tesisse hizmet amacıyla kurulmuş olan üretim tesislerinde santral sahası,

sanayi tesisinin kurulu olduğu tüm parseller olarak kabul edilir.
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Yardımcı kaynak alanları, önlisans/lisans tadil başvurusunda aşağıdaki şekilde önlisans yada lisansa derç edilir.

Rüzgar enerjisine dayalı tesis için ünite koordinatları

Diğer kaynaklara dayalı tesislerde ünitelerin kapladığı alanların köşe koordinatları.

Hidrolik kaynaklara dayalı tesislerde heyelan önleme alanlarına ünite kurulamaz.

Jeotermal kaynaklı tesislerde, yardımcı tesis GES olması halinde, JES’in her 1 MW iç ihtiyacına karşılık 1 MW GES kurulabilir. Kurulacak

GES, JES için belirlenecek saha sınırları içerisinde ya da saha sınırlarına bütünleşik her 1 MW GES için 15 dönüme kadar santral sahasına

ilave edilerek değerlendirilebilir.

Sanayi tesisi bünyesinde kurulanlar hariç, kömür yakıtlı enerji üretim tesislerine destekleyici kaynak olarak her 1 MW iç ihtiyaca karşılık

1 MW GES kurulabilir. Kurulacak GES, saha sınırları içerisinde ya da saha sınırlarına bütünleşik her 1 MW GES için 15 dönüme kadar

santral sahasına ilave edilerek değerlendirilebilir.

Diğer kaynaklar için, saha sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içerisinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına

birleştirilecek şekilde santral sahasına ilave edilebilir.
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Saha belirleme usul esaslarına göre, emniyet ve koruma bandı içerisinde kalan tüm alan yardımcı ve destekleyici kaynak tesis

kurulumunda dikkate alınabilir.

Buna ek olarak, lisans yönetmeliğine göre, yardımcı ve destekleyici kaynak ünitesi, ana tesis ünitesi olarak değerlendirilir.

Ancak, rüzgar enerjisine santrallerinde bulunan 300 m emniyet ve koruma bandına hiç bir yapı kurulmaması hususunda kendi teknik

değerlendirme yönetmeliğinde maddeler yer almaktadır.

Bu husus çelişkili olsa da, Rüzgar Enerji Santralleri saha sınırlarında bulunan koruma bandı, herhangi bir türbin kazasında koruma

maksadıyla oluşturulmaktadır. Bu nedenle de bu alana GES kurulumu uygun olmayacaktır.

Usul ve esaslar 24. Madde, 4. Fıkra’ya göre tüm kaynak türleri için, ana kaynak saha sınırlarına bütünleşik ve maden işletme sahası
içerisinde kalacak şekilde, iç ihtiyacın karşılanması amacıyla 1 MW GES kurulumu için 15 dönüm arazi dikkate alınabilir. GES tesisi, ana   

kaynak sahası ile doğrusal bir koridor ile birleştirilmelidir. 
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Santral için kullanılan mevcut ENH ve kurulu trafo gücünden maksimumda yararlanılır.

Santralin üretim/mekanik kayıpları tolere edilir, enerji üretimi artar.  

Mevcut santralde üretim yoksa veya çok düşükse, üretim hala devam eder.

Toplam HPP’nin LCOE’si azalır.

Ana tesis kaynakları daha sonra kullanmak üzere depolanmış olur. 

Santralinizdeki boş alan yeni bir enerji kaynağı ile değerlendirilir.

Daha stabil enerji üretimi/daha iyi V/f kontrolü sağlanır.

Neden HPP
kurulmalı?



360
Değer 

Mühendisliği

Sistem Aşamaları:

Analiz ve Boyutlandırma

Şebeke Entegrasyonu Çözümleri

GES Kurulum Çözümleri

İzleme ve Raporlama Çözümleri



Hibrit Enerji Santrallerinde Yatırımcı Beklentisi:

Uzman Mühendislik Kadrosu

‘’Enerji ve ötesi‘’



Bu sistem sadece GES değil,  GES’in çok daha ötesinde! 

Titiz Ön Mühendislik Çalışmaları = Değer Mühendisliği



TOP BRAND PV TURKEY 
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Uluslararası alanda tanınan araştırma enstitüsü Alman 
EUPD Research, «Top Brand PV Turkey EPC» 

kategorisinde KONTEK’in Solar birimi olan KONAR’ı
seçmiştir. 


