GES BAªVURU SÜRECÝ
LÝSANS BAªVURUSU
Madde 7-… (12) Güneº enerjisine dayalý her bir üretim tesisi baºvurusunun kurulu gücü 50
MW’ý geçemez.
TEÝAª’ýn bir daðýtým barasýna veya bu baraya baðlý daðýtým sistemine baðlanacak tesisin
toplam kurulu gücü 50 MW’ý geçemez. Bu gücün 50 MW’ý geçmesi durumunda baðlantý
iletim seviyesinden yapýlýr. 10 MW’ýn altýndaki üretim tesisleri için müstakil fider tahsisi
yapýlmaz.
Baðlantý görüºleri oluºturulmasýna yönelik çalýºmalar yapýlmakta olup, ayný bölgede
birden fazla baºvurunun olmasý halinde Elektrik Piyasasý Kanunu/GES Yarýºma Yönetmeliði
(Resmi Gazete Sayýsý: 28843- Rüzgar Ve Güneº Enerjisine Dayalý Üretim Tesisi Kurmak
Üzere Yapýlan Önlisans Baºvurularýna Ýliºkin Yarýºma Yönetmeliði) gereðince yapýlacak
yarýºmalar ile kapasiteler tahsis edilecektir.
YARIªMA SÜRECÝ


TEÝAª tarafýndan il/bölge bazlý sisteme baðlanabilir güneº santrali kapasitesi
açýklanýr.



GES yatýrýmcýsý EPDK’ya ön lisans baºvurusu yapar.



EPDK baºvurularý TEÝAª’a bildirir.



Proje bazlý gerekli teknik deðerlendirmeler ilgili mevzuat çerçevesinde TEÝAª ve/veya
ilgili Daðýtým ªirketi tarafýndan yapýlarak, yarýºmaya katýlabilecek RES/GES
projelerine iliºkin listeler



TEÝAª’ýn internet sayfasýnda ayný baðlantý bölgesi ve/veya ayný baðlantý noktasý
bazýnda yayýmlanýr.



Yarýºmaya katýlacak yatýrýmcýlar belgelerini hazýrlayýp TEÝAª’a sunar.



TEÝAª tarafýndan yarýºmaya katýlacak yatýrýmcýlara davet yazýsý ve ekleri gönderilir.



TEÝAª tarafýndan il/bölge bazlý sisteme baðlanabilir güneº santrali kapasitesi
açýklanýr.



GES yatýrýmcýsý EPDK’ya ön lisans baºvurusu yapar.



EPDK baºvurularý TEÝAª’a bildirir.



Proje bazlý gerekli teknik deðerlendirmeler ilgili mevzuat çerçevesinde TEÝAª ve/veya
ilgili Daðýtým ªirketi tarafýndan yapýlarak, yarýºmaya katýlabilecek RES/GES
projelerine iliºkin listeler TEÝAª’ýn internet sayfasýnda ayný baðlantý bölgesi ve/veya
ayný baðlantý noktasý bazýnda yayýmlanýr.



Yarýºmaya katýlacak yatýrýmcýlar belgelerini hazýrlayýp TEÝAª’a sunar.



TEÝAª tarafýndan yarýºmaya katýlacak yatýrýmcýlara davet yazýsý ve ekleri gönderilir.



Kayda alýnan teklifler, ayný baðlantý bölgesi ve/veya ayný baðlantý noktasý bazýnda
sýralanýr.



Çakýºan veya kesiºen alanýn kim tarafýndan kullanýlacaðýnýn ve sonrasýnda ayný
baðlantý bölgesi ve/veya ayný baðlantý noktasýna yapýlan baºvurular arasýndan söz
konusu baðlantý bölgesi ve/veya ayný baðlantý noktasýna RES/GES baðlanabilir
kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacýyla aºaðýdaki
iºlemler yapýlýr:

a) En yüksek Katký Payýný teklif eden projeden baºlamak üzere sýralama, açýklanmýºsa
baðlantý bölgesi bazýnda ardýndan baðlantý noktasý bazýnda yapýlýr.
b) Çakýºan projeler olmasý hâlinde, en yüksek Katký Payýný teklif eden proje sýralamaya alýnýr;
diðerleri sýralama dýºý kalýr.
c) Kesiºen projeler olmasý durumunda ise; daha yüksek Katký Payý teklifi veren proje sahibi
ºirket, kesiºen alaný kullanma hakkýný elde eder. Diðer ºirket/ºirketler, kesiºmeyen alana
karºýlýk gelen kurulu güçleriyle sýralamaya dâhil edilirler. Bu ºirket/ºirketlerin bu durumu
kabul etmemesi veya ºirketi temsil ve ilzama yetkili kiºinin/kiºilerin yarýºmaya iliºkin
toplantýda bulunmamasý hâlinde, ilgili proje sýralama dýºýnda kalýr ve sýralamadaki diðer
projelerden baðlanýlabilir kapasiteye ulaºýlana kadar sonraki teklifler sýrasýyla
deðerlendirilmeye alýnýr.
d) Ayrý baðlantý bölgesinde ve/veya ayrý baðlantý noktasýnda yarýºmaya katýlacak olan ancak
kesiºen veya çakýºan alanlara sahip projelerin yarýºmasý yapýlýrken;
1)Kesiºen veya çakýºan alana sahip bir proje, yarýºtýðý baðlantý bölgesi ve /veya baðlantý
noktasýnda baðlantý hakký elde edecek bir teklif vermiº ise kendisinden daha yüksek Katký

Payý teklifi veren ancak baºka bir baðlantý bölgesi ve /veya baðlantý noktasýnda yarýºan ve
baðlantý hakký elde edemeyen bir proje ile kesiºip/çakýºýyorsa; baðlantý hakký elde eden proje
kesiºen veya çakýºan alanýn sahibi olur.
2) Eðer kesiºen ve çakýºan alanlara sahip farklý baðlantý bölgesi ve /veya baðlantý
noktasýnda yarýºan projeler ayný anda baðlantý hakký kazanmýº iseler, o zaman bu projeler
arasýnda en yüksek Katký Payý teklifi veren proje çakýºan veya kesiºen alanýn sahibi olur.
e) Sýralanan teklifler içinde RES/GES baðlanabilir kapasitesini aºan ilk teklif sahibi ºirketten,
Katký Payý teklifini deðiºtirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES/GES baðlanabilir
kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili ºirketi temsil ve ilzama yetkili kiºi/kiºiler
tarafýndan kabul edilmezse veya ºirketi temsil ve ilzama yetkili kiºi/kiºiler yarýºmaya iliºkin
toplantýya katýlmamýº ise, sýralamadaki bir sonraki ºirketin teklifi, ayný koºullarla kendi teklif
fiyatý üzerinden deðerlendirilir. Bu iºlem, kalan RES/GES baðlantý kapasitesine ulaºýlana
kadar tekrarlanýr.
f) Eºit teklifler bulunmasý ve teklif sahibi ºirketler arasýnda seçim yapýlmasýnýn gerekmesi
hâlinde, bu kapsamdaki ºirketlerden ayný oturumda kapalý zarf ile yeniden teklif alýnýr ve
kendi aralarýnda deðerlendirme yapýlýr. ªirketler tarafýndan verilecek yeni teklifler, ilk teklif
tutarýndan düºük olamaz.
ÖNEMLÝ HUSUSLAR:
Yarýºma sonuçlarý TEÝAª’ýn baðlantý görüºleri ile birlikte EPDK’ya bildirilir. Yarýºmayý
kazanan RES/GES’lerin Kurulu gücüne göre Trafo Merkezinin yüksek gerilim veya orta
gerilim barasýna/hattýna baðlantýsý TEÝAª ve/veya ilgili Daðýtým ªirketi görüºleri
çerçevesinde belirlenir.
Sisteme baðlantý hakký elde eden ºirket ön lisans alýnmasýnýn uygun bulunmasý kararýný
takiben Katký Payý Anlaºmasý yapmak üzere TEÝAª'a baºvurur.
Anlaºmanýn yapýlmasýndan sonra kurulum süreci baºlar.

