
Y E K A - 2 

ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR : 500 MWE
HATAY-ERZİN : 200 MWE
NİĞDE-BOR : 300 MWE



YEKA- 2 
İhale İşin Konusu: Bağlantı Kapasitesinin tahsis edilmesi  

karşılığında, şartnamede belirtilen 
özellikte GES’in kurulması ve 30 sene 
süre ile işletilmesi

İstekliler: İş ortaklıkları veya konsorsiyumlar 
başvurabilir 

Son başvuru tarihi : 31.01.2019 tarihi saat 12.00’a kadar.
Yer: Şanlıurfa-Viranşehir: 500 MWe Hatay-Erzin: 

200 MWe ,Niğde-Bor: 300 MWe 3 ayrı 
ihaledir.



SORUMLULUKLAR

İdarenin Sorumlulukları:   Genel olarak sahanın GES yatırımına 
hazır hale getirilmesi, kurulması ve 
işletmeye alınması için kamu kurum 
ve kuruluşlarından alınacak tüm izin 
ve onay sürecinde GES Şirketi ile iyi 
niyet çerçevesinde iş birliği yapar. 
İdare, EİH (Enerji İletim Hattı) 
yapımından sorumludur.  



SORUMLULUKLAR

GES Şirketinin 
Sorumlulukları: 

Genel olarak sahanın GES yatırımına 
hazır hale getirilmesi, gerekli tüm ölçüm 
ve etütler, fizibilite çalışmaları, tüm onay, 
izin, ruhsat ve benzerlerinin alınması ve 
gerekli masrafların karşılanması ve 
işlemlerin süreleri içinde tamamlanması 
GES şirketinin sorumluluğundadır. 
Bu işlemlerdeki gecikmeler nedeniyle 
zarar, ziyan ve benzeri konularda talepte 
bulunamaz.



TİCARİ /SÜRE HÜKÜMLER

Elektrik Enerjisi Alım süresi Lisans süresi: 30 yıl 
Belirlenen FiT üzerinden, sözleşme imza 
tarihinden itibaren 15 yıl (YEKDEM kapsamı) 
(Tavan: 6,50 ABD Dolar-cent/kWh) (yerli 
ilave katkı fiyatı uygulanması 
öngörülmemiştir.) 



MALİ HÜKÜMLER
İhale başvurusu için Geçici Teminat Süresi: 1 yıldır. 

Şanlıurfa-Viranşehir (500 MWe) : 3.000.000 USD 

Hatay-Erzin (200 MWe) : 1.500.000 USD 
Niğde-Bor (300 MWe) : 2.000.000 USD olarak belirlenmiştir.

Sözleşme Yükümlülükleri için Teminat Süresi: 10 yıldır. 
Şanlıurfa-Viranşehir (500 MWe) :15.000.000 USD 

Hatay-Erzin (200 MWe) : 8.000.000 USD 
Niğde-Bor (300 Mwe) : 12.000.000 USD olarak belirlenmiştir.

. GES’in kabulünün yapılmasından sonra en geç 2 ay içinde prensip olarak teminat mektubu iade 
edilir. Belirtilen sürede başlanmama ve belirtilen sürede tamamlanmaması halinde ceza-i şart 
mevcuttur. Ayrıca mali yeterlilik şartı hükümleri vardır, ancak iş deneyimi şart olarak 
öngörülmemiştir.



YERLİLİK 

İmalatta Yerli Katkı Oranı şartı getirilmiştir. 
Ayrıca FV Güneş Hücre Verimi asgari şartı ve (≥ 
%21,00) ve Güneş Modülü Verimi asgari şartı 
mevcuttur. (≥ %18,00)
Güneş Modüllerinde Azami Verim Kaybı şartı 
belirlenmiş İlk 10 yıl sonunda: %9, 25. yıl sonunda: 
%20 ve  Güneş Modülü ömrünün en az 25 yıl olması 
istenmiştir.



TEŞEKKÜRLER
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