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YEKA RES-2 ŞARTNAMESİ - ÖZET BİLGİLER 

 

 

ŞARTNAME MADDESİ (Taslak) 

 

 

GÖRÜŞ / ÖNERİ 

Toplam bağlantı kapasitesi: 

 

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam 1000 (bin) MWe 

gücünde RES’lerin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250 (ikiyüzelli) MWe 

gücünde olmak üzere 4 (dört) adet yarışma yapılacaktır. Her bir bağlantı bölgesinde 

kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam kapasitenin (250 MWe) 

%70’inden (175 MWe) az olamaz.  

 

 

Süreler:  

Elektrik alım Süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) yıldır. 

Yarışmayı kazananlar bağlantı bölgeleri içinde belirleyecekleri Aday YEKA’ları 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) gün içinde Genel Müdürlüğe önerir. 

Nihai YEKA belirlenme işlemini kolaylaştırmak üzere, bağlantı bölgeleri için tahsis edilen 

bağlantı kapasitesinin (250 MWe) % 30 fazlasına (325 MWe) kadar aday YEKA 

önerilebilir.  

 

 



Genel Müdürlük, önerilen Aday YEKA’ları proje öncelik sıra numarasına göre 

değerlendirmeye alır ve öneri tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içinde sonuçlandırır. 

 

Genel Müdürlük, RES Şirketine Önlisans verilmesi hususunu YEKA ilan sürecinin 

tamamlanmasını müteakip 10 (on) gün içinde EPDK’ya bildirir. 

 

Önlisans alması için EPDK’ya bildirilen tüzel kişi, EPDK’ya bildirim tarihinden itibaren 45 

(kırk beş) gün içerisinde Önlisans başvurusunda bulunur. 

Lisans süresi Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıldır. 

 

Bağlantı kapasitesi tahsisi yarışması yöntemi:  

Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi uygulanır. 

 

 

 

Yarışmacının Yapısı:  

Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları 

veya Konsorsiyumlar başvurabilir. Sözleşmeyi imzalayanın Konsorsiyum olması 

durumunda; Konsorsiyum ortakları, Sözleşme kapsamında yer alan yükümlülüklerinden 

müştereken ve müteselsilen sorumludur.  

 

 

İş deneyimi şartı:  

Başvuruda, Yarışmacılardan İş deneyim belgesi istenmez. Yarışmaya katılan tüzel kişinin 

veya İş Ortaklığının veya Konsorsiyumun ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmaz. 

 

 



Mali yeterlilik şartları: 

Yarışmaya tüzel kişi veya İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pay oranları 

dikkate alınarak toplamda veya Konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda ise 

Konsorsiyum Beyannamesinde taahhüt edilen RES Şirketi’nin pay oranları dikkate 

alınarak toplamda aşağıdaki iki koşuldan en az birisi sağlanmak zorundadır. Bu şartları 

söz konusu şirketlerin payları oranında doğrudan veya dolaylı ortaklarının sağlaması da 

yeterlidir.  

 

• 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen üç yıllık toplam net satış geliri veya gelirleri  

 ≥ 150.000.000 (yüzellimilyon) TL Doları (veya karşılığı yabancı para)  

 

• 2017 yılı sonu itibariyle toplam varlıkları (aktifler)  

≥ 45.000.000 (kırkbeşmilyon) TL (veya karşılığı yabancı para) 

 

 

Yarışma usulü:  

Yarışma, ilanda yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden 

açık eksiltme usulüne göre yapılır, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır.  

 

 

Teknoloji türü:   

Rüzgâr Türbinlerinin tamamı; güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun 

ve asgari gücü (jeneratörün elektriksel çıkış gücü) 3,0 (üç) MWe olacak şekilde üretilir.  

 

 

 

 

 

 

 



Yerliliğe ilişkin hükümler:   

Rüzgâr türbininin toplam yerlilik puanı asgari 55 (ellibeş) olacaktır.  

Rüzgâr türbininin toplam yerlilik puanı; aşağıda verilen tabloda yer alan tesis 

bileşeni/aksam için asgari yerlilik oranlarını sağlayan ilgili yerlilik puanlarının toplamı 

kadardır.   

TESİS BİLEŞENİ AKSAM 
YERLİLİK  

PUANI 

ASGARİ 

YERLİLİK 

ORANI 

(%) 

KULE 

1. Türbin Kulesi 17 65 

2.  Kulenin mekanik iç donanımı 4 51 

3.  Kule bağlantı elemanları 1 51 

ROTOR 

1.  Kanat   19.5 60 

2.  Rotor göbek bloğu  (hub) 2.3 51 

3.  Rotor göbek bloğundaki döner tabla             

dişlileri veya kanat yatağı   
1 

51 

4.  Ana veya sabit mil   2 51 

5.  Kanat yönlendirme sistemi (Pitch 

system) 
4.5 

51 

NASEL 

1.  Nasel ve hub dış kabinleri 2 51 

2.  Nasel içerisindeki iskelet yapılar (Şase)  3 51 

3.  "Nasel-Kule" arasındaki döner tabla 

dişlisi 
1 

51 

4.  Nasel yönlendirme sistemi (Yaw 

system) 
3 

51 

5.  Ana mil yatağı ve varsa yatak bloğu 1.7 51 

6.  Soğutma sistemi   1 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Fren sistemi   1.2 51 

8.  Hidrolik sistemi 1.3 51 

ELEKTROMEKANİK  

GÜÇ DÖNÜŞÜM 

SİSTEMLERİ 

A.1. Dişli kutusu  15 51 

A.2. Dişli kutusu türbin jeneratörü 5 51 

B.1. Doğrudan tahrikli türbin jeneratörü 20 51 

  GÜÇ SİSTEMLERİ 

1.Türbin transformatörü 1.5 51 

2.Güç dönüştürücüsü  3 51 

3.  Elektronik güç kontrol ünitesi 3 51 

DİĞER 

1.  Havacılık ikaz sistemi 0.5 51 

2.  Hız, yön, sıcaklık, basınç, nem sensörleri 0.5 51 

3.  Dahili nasel vinçi 0.5 51 

4.  Küçük döküm parçalar ve bağlantı 

ekipmanları 
0.5 51 

5.  Yağlama sistemi 1 51 

6. Topraklama / paratoner sistemi 0.5 51 

7.  Veri İzleme, Sorgulama, Kontrol 

Sistemleri 
3 51 

8.  Diğer 0.5 51 
 

 

Teminat Mektubu:  

Yarışma başvuru dosyasında, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir 

nitelikte 2.500.000 ( ikimilyonbeşyüzbin) ABD Doları tutarındaki teminat mektubu 

bulundurulur.  

Yarışmayı kazanan RES Şirketi, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün 

öncesine kadar 10 (on) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte ve 

 



12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) ABD Doları tutarında düzenlenmiş teminat 

mektubunu Bakanlığa sunar.  

Şartnamede belirtilen şartları sağlamak kaydıyla birden çok teminat mektubu sunulabilir. 

Sözleşmenin Devri: 
 

RES’lerin tamamı işletmeye alınıncaya kadar Sözleşme, aynı hak ve yükümlülüklerle, 

Şartnamede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere 

imzalanacak devir sözleşmesi ile kısmen veya tamamen devredilebilir.  

RES’lerin tamamı işletmeye alındıktan sonra Sözleşme, aynı hak ve yükümlülüklerle, 

Şartnamede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla 

Üçüncü Kişi’lere imzalanacak devir sözleşmesi ile kısmen veya tamamen devredilebilir. 

Konsorsiyumlarda RES Şirketi haricindeki Konsorsiyum ortakları ilgili sorumluluklarını 

Yarışma dokümanlarına uygun olarak yerine getirmeleri ve Bakanlık ile RES Şirketinin 

onaylarını almak kaydıyla Konsorsiyum ortaklığından çıkabilir. Bu durumda, çıkan 

Konsorsiyum ortağının kendi iş ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan doğan 

sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’den doğan sorumlulukları sona erer. Bu 

durum İş’in bütününe dair RES Şirketi’nin müşterek ve müteselsil sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

 

Pay Devri: 

RES Şirketi, Sözleşme imza tarihinden sonra paylarının tamamı kendisine ait olmak üzere 

her bir YEKA için 1 (bir) adet bağlı RES Şirketi kurabilir ve bağlı RES Şirketleri Önlisansa 

müracaat edebilir. Bağlı RES Şirketi/Şirketlerinin kurulması durumunda, Bakanlık ile bağlı 

GES Şirketleri “Sözleşmeye katılma protokolü” imzalar. RES Şirketi, bağlı RES 

Şirketlerinin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen 

sorumludur.  

 



RES Şirketi veya bağlı RES Şirketleri, RES’lerin tamamı işletmeye alınmadan önce 

aşağıdaki şartlar ile pay devri yapabilir: 

    - RES Şirketi veya bağlı RES Şirketleri’ndeki pay devirleri Bakanlık onayına tabidir. 

    - Pay devri sonucu mali yeterlilik şartlarının sağlanması zorunludur.  

    - Mali yeterlilik koşullarından, birincisinin devir tarihinden önceki 3 (üç) yıl için veya 

ikincisinin devir tarihinden önceki yıl için oransal olarak sağlanması zorunludur.  Oransal 

hesaplamada, devre tabi olan RES Şirketi veya bağlı RES Şirketleri için tahsis edilen 

Bağlantı Kapasitesinin Sözleşme kapsamında tahsis edilen toplam Bağlantı Kapasitesine 

oranı dikkate alınır. 

RES Şirketi veya bağlı RES Şirketleri, RES’lerin tamamı işletmeye alındıktan sonra ortaklık 

yapısını Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir.  

Alacak Temliki ve Pay Rehni: 

RES Şirketi, Sözleşmeden doğan alacaklarını Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere 

devredebilir. 

RES Şirketi veya bağlı RES Şirketlerinin payları Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere rehin 

edilebilir. 

Kredi veren, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) 

bendi kapsamında, şartların oluşması halinde Lisans sahibinin yerine bir başka tüzel kişi 

önermek için EPDK’ya ve Genel Müdürlüğe başvurabilir. 

İş’in kredi veren tarafından finanse edilecek olması ve kredi verenin Lisans aşamasından 

önce Sözleşmeye müdahillik talep etmesi halinde, İdare’ye herhangi bir mali yükümlülük 

getirmemek şartıyla, kredi veren ile taraflar arasında doğrudan sözleşme imzalanabilir. 

 

 

İLAVE GÖRÜŞLER VE TALEPLER (özet halinde): 


