ÜRETiM LisANSi
Bu Lisanskapsamindaki üretim tesisi
Yenilenebilir Enerji Kaynagi kullanmaktadir.
Lisans No : EÜ/3118-6/1872
Tarih

: 16/03/2011

Bu Lisans; Olgu Enerji Yatirim Üretim ve Ticaret Anonim Sirketi'ne,
Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesinde rüzgar enerjisine dayali Dinar RES
tarihinden itibaren 49 yil süreyle
projesi kapsaminda 16/03/2011
üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu ve
ilgili mevzuat uyarinca Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu'nun
16/03/2011 tarihli ve 3118-6 sayili Karari ile verilmistir.

Hasan KÖKTAS
Baskan
Bu lisans. genel ve özel hükümleri

---

ile ayrilmaz bir bütündür.

GENELHÜKÜMLER
1- Lisans kapsaminda yürütülebilecek faaliyetler
Lisans sahibi; piyasada lisansa konu üretim tesisinin kurulmasi, isletmeye alinmasi, elektrik
enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan satis lisansi sahibi
tüzel kisiler, perakende satis lisansi sahibi tüzel kisiler ile serbest tüketicilere satisi
faaliyetlerinde bulunabilir.
2-

Lisanssahibinin temel yükümlülükleri

Lisans sahibi; piyasafaaliyetlerini yürütürken asagidaki temel yükümlülükleri yerine getirir:
a) Elektrik piyasasina iliskin kanun, yönetmelik, teblig, genelge, Enerji Piyasasi
Düzenleme Kurulu (Kurul) kararlari ile bu lisans hükümlerine uymak,
b) Lisansi kapsamindaki faaliyetinin gerektirdigi diger mevzuat hükümlerine uymak,
c) Üretim tesisinin teknik olanaklari çerçevesinde TEiASve/veya dagitim lisansi sahibi
tüzel kisilere, iletim ve dagitim faaliyetinin istikrarli bir sekilde yerine getirilebilmesi
için saglanmasi gereken yan hizmetleri. söz konusu hizmetin verilmesi sonucu olusan
tüm maliyetin karsilanmasini esas alan bir bedel üzerinden teklif etmek,
d) Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (Kurum) tarafindan talep edildiginde, teklif
edilmis olan yan hizmetler ve bu hizmetlere iliskin maliyetlerin ayrintilarini vermek,
e) TEiASve/veya dagitim sistemini veya sistemlerini isleten lisans sahibi tüzel kisilere,
Elektrik Piyasasi Tarifeler Yönetmeligi hükümlerine göre belirlenen iletim ve/veya
dagitim tarifeleri üzerinden ücret ödemek,
f) Yillik programli bakim takvimini ilgili mevzuata uygun olarak TEiASve/veya bu lisans
kapsamindaki üretim tesisinin bulundugu dagitim bölgesinde faaliyet gösteren
dagitim lisansi sahibi tüzel kisiye bildirmek,
g) Bu lisans kapsamindaki üretim tesisini; mücbir sebepler ile yillik programli bakim
takvimi disinda, piyasada üstlenmis bulundugu yükümlülükleri yerine getirecek
sekilde isler halde tutmak,
h) Mücbir sebepler disinda; önceden öngörülemeyen arizalar sonucu veya arizaya yol
açacagi açik olan durumlarda, çok ivedi olarak TEiAS'a ve/veya bu lisans
kapsamindaki üretim tesisinin bulundugu dagitim bölgesinde faaliyet gösteren
dagitim lisansi sahibi tüzel kisiye bilgi vermek suretiyle programsiz bir bakim
yaptiginda, bu bakimin süresi itibariyla piyasa isleyisini olumsuz yönde
etkilememesini saglamak ve devre disi kalma hakkinda Kuruma gerekçeli bildirimde
bulunmak,
i) Mücbir sebepler, yillik programli bakim takvimleri ve programsiz bakimlar disinda
üretim faaliyetinin durdurulmasinin talep edilmesi halinde, faaliyetin durdurulmasinin
talep edildigi tarihten en az yüzyirmi gün önce onayalabilmek üzere Kuruma yazili
olarak basvuruda bulunmak.
j) Elektrik Piyasasi Sebeke Yönetmeligi, TEiAS'in lisansi ve diger ilgili mevzuat
çerçevesinde; sistem stabilitesi ve emniyeti açisindan tehlike arz eden durumlar ile
mücbir sebepler durumlarinda, Ulusal Yük Dagitim Merkezinin, sistem güvenilirligi
açisindan üstlendigi yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen, verdigi tüm
talimatlara uymak,
k) Ulusal Yük Dagitim Merkezinin, sistem güvenilirligi açisindan üstlendigi
yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen verdigi talimatlara uyulmasi veya
sistem kisitlari nedeniyle elektrik enerjisinin iletilememesi sonucu ortaya çikan
maliyetleri, mali uzlastirmaya iliskin mevzuat çerçevesinde karsilamak,
i) Dengeleme ve Uzlastirma Yönetmeligi uyarinca yük alma ve yük atma tekliflerini
Piyasa Mali Uzlastirma Merkezine zamaninda vermek ve Ulusal Yük Dagitim Merkezi
tarafindan verilen yük alma ve yük atma talimatlarina uygun hareket etmek,
m) Bu lisans kapsamindaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olaylari.
bu olaylarin lisans kapsamindaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak
veya ortadan kaldirmak için aldigi önlemleri ve etkilerin hangi kosullarda ve sürede
tamamen giderilebilecegini, olayin ortaya çikmasindan itibaren yedi is günü içerisinde
yazili olarak Kuruma bildirmek,
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n)
o)

p)

Dengeleme ve uzlastirmaya iliskin mevzuat çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri
Piyasa Mali Uzlastirma Merkezine vermek,
Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satisi yapilan, serbest tüketiciler hakkindaki gerekli
tüm bilgileri, serbest tüketicilerin bulunduklari bölgelerde faaliyet gösteren dagitim
lisansi sahibi tüzel kisilere vermek,
Üretim tesisini, yasal defter ve kayitlarini. ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
denetime hazir bulundurmak,
talep edildiginde denetime açmak ve Kurumun
faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacagi her türlü bilgi ve belgeyi
Kuruma zamaninda vermek.

3- Sayaçtesisi
Lisans sahibi; ikili anlasmalar ve/veya ortaklik iliskisi yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite
satisi yapabilmesi için ilgili mevzuatin gerektirdigi sayaçlari tesis etmek zorundadir.
4-

Yillik lisans bedeli

Yillik lisans bedeli; Elektrik Piyasasi Lisans Yönetmeliginin ilgili hükümlerine uygun olarak
hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve lisans sahibi tarafindan Kurum hesabina yatirilir.

5-

Diger bedeller

Lisans sahibi; lisans yenileme. lisans tadili ve lisans sureti çikartma bedellerini, Elektrik
PiyasasiLisansYönetmeliginin ilgili hükümlerine uygun olarak Kurum hesabina yatirir.
6-

Lisansin tadili

Bu lisans; lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamindaki uygulamalarin
durumlarda ya da yasal degisiklik hallerinde Kurul karariyla tadil edilebilir.

gerektirdigi

Lisans sahibinin
talebi veya ilgili mevzuat kapsamindaki
uygulamalarin
gerektirdigi
durumlarda yapilan lisans tadili serbest rekabet kosullarini bozucu hükümler içeremez.

Lisans sahibinin; lisans tadilinden dogan yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine
getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duymasi halinde, söz konusu süre Kurul karari ile
belirlenir ve belirlenen bu süre lisans tadilinde yer alir.
Tesis tamamlanma süresine iliskin olarak lisans sahibi tüzel kisiden kaynaklanmamasi
sartiyla süre uzatimina gidilmesi ihtiyacinin dogmasi halinde, tesis tamamlanma süresini
olusturan her bir bölüm için taninan süre sona ermeden, süre uzatimi talebinde bulunulabilir.
Tüzel kisinin öne sürdügü gerekçelerin uygun bulunmasi halinde. tesis tamamlanma için
öngörülen süreler lisans tadili kapsaminda uzatilabilir.
7 - Lisansin yenilenmesi
Lisans sahibi; lisans yenileme talebi için lisans süresinin bitiminden

en erken bir yil, en geç

dokuz ay önce Kuruma yazili olarak basvurur.
8- Lisansin sona ermesi
Bu lisans; lisans sahibinin iflasi halinde veya süresi uzatilmadigi takdirde süresinin bitiminde
kendiliginden, lisans sahibinin lisansini sona erdirmek istemesi halinde ise Kurul karariyla
sona erer.
Lisans sahibi; bu lisans kapsamindaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansin
sona ermesini talep ettigi tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma
yazili olarak basvuruda bulunur. Bu basvuru kapsaminda, lisans sahibinin lisansini sona
erdirmek istedigi tarih itibariyla ne tür yükümlülükler tasidigi ve bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldügü belirtilir. Kurulun. sona erdirme talebi hakkinda
alacagi karar için ihtiyaç duyulmasi halinde, ilave bilgi ve belgeler Kurum tarafindan lisans
sahibinden istenebilir.
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Yapilan degerlendirme sonucu, sona erdirme talebinin Kurul karariyla uygun bulunmasi
halinde bu lisans, lisansin sona ermesinin talep edildigi tarihte sona erer. Kurul, lisansin sona
ermesinin tüketiciler ve piyasa kosullari aleyhine bir durum yaratacagi yolunda karara vardigi
takdirde, gerekçeleri lisans sahibine bildirmek suretiyle talebi reddedebilir veya lisansin sona
ermesi için talep edilen tarihi ileri bir tarihe erteleyebilir.

Lisans sahibi; bu lisans kapsamindaki üretim tesisini, Kurulonayi almak kaydiylasatis, devir
veya diger bir düzenleme ile lisans kapsamindaki faaliyete devam etmek isteyen bir diger
tüzel kisiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kisinin, devir islemi
gerçeklesmeden önce Kurumdan lisans almasi zorunludur. Bu lisans kapsamindaki üretim
tesisini devralan tüzel kisinin lisansi, devir islemlerinin tamamlanmasi ve bu lisansin sona
ermesi ile yürürlügegirer.
9- Lisans kapsamindaki haklarin temliki
Lisans sahibi; bu lisans kapsamindaki haklarini, ancak Kurumdan izin almak suretiyle üçüncü
sahislara temlik edebilir.
10- Lisansin iptali
Bu lisans; 4628 sayili Kanunun 11 inci maddesi hükümleri ve Elektrik Piyasasi Lisans
Yönetmeligi çerçevesinde iptal edilebilir.

11- lisans kapsamindaki hak ve yükümlülüklerin geçersiz olmasi
Bu lisansin özel hükümlerinde aksi belirtilmedikçeveya bu lisans sona ermedigi veya iptal
edilmedigisürece, lisans sahibinin bu lisans kapsamindaki hak ve yükümlülüklerigeçerlidir.
12- Güvenlik
Lisans sahibi; çevrenin korunmasi, isçi sagligi ve is güvenligi ile ilgiliher türlü tedbiri alir.
Lisans sahibi; üretim tesisini güvenli bir sekilde isletir ve mevzuat hükümleri çerçevesinde her
türlü emniyet tedbirlerini alir.
lisans sahibi; tesislerin gerek insasi ve isletilmesi gerekse ek yatirimlari sirasinda kamuya,
çevreye, gerçek ve tüzel kisilere ait tasinir ve tasinmaziara zarar verilmemesi, can ve mal
kaybina sebep olunmamasi için gereken bütün tedbirleri alir.
13- Hesaplarin ayristirilmasi ve çapraz sübvansiyon yasaw
Lisans sahibi; bu lisansin genel hükümleri ile özel hükümleri kapsaminda ve piyasa disinda
yürüttügü faaliyetler için ayri hesap tutar ve bu faaliyetler arasinda çapraz sÜbvansiyon tesis
edemez.
14- Denetim
Yapilan denetimler sonucu, lisans sahibinin mali durumunun, lisansi kapsamindaki faaliyetini
güvenli olarak yürütebilmesinin ve/veya üstlenmis oldugu mali yükümlülüklerini yerine
getirmesini tehlikeye düsürecek sekilde bozuldugunun, ilgili mevzuat çerçevesinde lisans
sahibinin savunmasi da alinmak suretiyle hazirlanan denetim raporlariyla tespit edilmesi
durumunda, tüketiciler ve piyasa kosullari aleyhine bir sonuç yaratilmamasini teminen, lisans
sahibi, Kurul kararina uygun olarak gereken önlemleri alir.
Kurul; lisans sahibinin faaliyet ve uygulamalari ile islem, hesap ve mali tablolarinin bagimsiz
denetim kuruluslari ve/veya teknik denetim yapabilecek kisi veya kuruluslar vasitasiyla
denetlenmesini kararlastirabilir. Bu tür denetim hizmetlerinin bedeli, lisans sahibi tarafindan
karsilanir. Ancak, Kurulun gerek görmesi halinde, bedeli Kurumca karsilanmak kaydiyla da
denetim yaptirilabilir.
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15- Anlasmazliklarin çözümü

Lisans sahibinin; TEiASve dagitim lisansi sahibi tüzel kisiler ile baglanti ve sistem kullanim
anlasmasi hükümlerinin uygulanmasi veya anlasma hükümlerinde yapilacak degisiklikler
üzerinde mutabakata varamamalari halinde olusan ihtilaflar; ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde çözüme kavusturulur. Kurulun bu konuda azami otuz gün içerisinde alacagi
kararlar taraflar içinbaglayiciniteliktedir.
Kurul kararlarina karsi lisans sahibi tarafindan açilan davalar ilk derece mahkemesi olarak
Danistay'da görülür.
16- Acileylem

Lisans sahibi; mücbir sebepler ve olaganüstü durumlarda, bu lisans kapsamindaki üretim
tesisinin etkin isletilmesini esasli biçimde sekteye ugratabilecek bir hususa iliskin olarak
eyleme girisilmesi gerektigine inandigi takdirde, uygun gördügü önlemleri alabilir. Lisans
sahibi, acil eyleme geçilmesini gerektiren olaylarin ayrintilari ile alinan önlemleri olayin
meydana gelmesinden itibaren yedi is günü içerisinde Kurumave ilgilimevzuat çerçevesinde
TEiAS'ave/veya dagitim lisansi sahibi tüzel kisiyebildirir.
17- Hizmet alimi
Lisans sahibi; bu lisans kapsamindaki faaliyetleri için hizmet alimi yoluna gidebilir. Bu durum,
lisans sahibinin bu lisans kapsamindaki yükümlülüklerinin devri anlamina gelmez.

18- Hisse devri
Lisans sahibi; ilgili mevzuat hükümleri uyarinca, ortaklik yapisinda meydana gelebilecek
degisiklikler için Kurumdan onayalmak zorundadir. Ortaklik degisikliginin Kurul karariyla
onaylanmasi durumunda bu lisans tadil edilir.

19- Tüzelkisilerinbirlesmesi
Lisans sahibinin, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi bir baska tüzel kisi
tarafindan devralinmak istenmesi halinde, Kurumdan onayalinmasi zorunludur.
Birlesmetalebinin Kurul karariyla onaylanmasi durumunda bu lisans iptal edilir.
20- Bildirimler
Lisans sahibi ile Kurum arasinda yapilacak karsilikli tüm bildirimler, 7201 sayili Tebligat

Kanunu hükümlerine uygun olarak lisans özel hükümlerine derç edilen bildirim adresine
yapilir.
Bildirim adresindeki degisiklikler adres degisikligi gerçeklesmeden
asgari üç is günü
öncesinden noter kanali ile Kuruma yazili olarak bildirilir. Bu bildirimin belirtilen süre
içerisinde yapilmamasi durumunda, adres degisikliginin gerçeklestigi tarih ile bildirimin
yapildigi tarih arasinda eski adrese yapilmis tebligatlar geçerlidir.
21- Terim, kavram ve kisaltmalarin

yorumlanmasi

Aksi bu lisansin genel ve özel hükümlerinde açikça belirtilmedikçe,bu lisanstayeralanterim,
kavram ve kisaltmalarin, elektrik piyasasina iliskin mevzuatta tanimlanan anlamlari esas
alinir.
22- Lisans hükümlerinin

uygulanmasi

Bu lisans hükümlerinin uygulanmasindan dogan uyusmazlik veya anlasmazliklar Kurul

tarafindan alinan kararlar dogrultusunda giderilir.
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ÖZEL HÜKÜMLER

1- Üretimtesisine iliskinbilgiler
Bu Lisans, Olgu Enerji Yatirim Üretim ve Ticaret Anonim Sirketi'ne ait ve bilgileri asa~ida yer
alan üretim tesisi için verilmistir:

ili
ilçesi
Bildirimadresi
Tesis tipi
Enerji kayna~i
Ünite sayisi

Ünite kurulu gücü
Tesis toplam kurulu gücü
Öngörülen ortalama yillik üretim miktari
Sisteme ba~lantl noktasi ve
gerilim seviyeleri
Tesis tamamlanma süresi

Tesis tamamlanma tarihi

: Afyonkarahisar
: Dinar
: Turan Günes Bulvari 15. Cad. No:ll YildizÇankaya
Ankara
: Yenilenebilir
: Rüzgar
: 17 adet
: 16*3.000 kW+l *2.000 kW
:50MW
: 180.000.000 kWh
: Dinar TM, 154 kV
: 40 Ay
(insaat öncesi dönem için 16 ay,
insaat dönemi için 24 ay) (16/03/2011
tarihinden itibaren)
: 16/07/2014

2- Lisansinyürürlü~egirmesi
Bu lisans, 16/03/2011 tarihinde yürürlü~egirer ve lisans sahibinin bu Lisans kapsamindaki
hak ve yükümlülükleri,lisansin yürürlüktarihinden itibaren geçerlilikkazanir.
Sirket, insaat öncesi dönemin sonuna kadar proje onayi için Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanli~ina

basvurur.

3- Lisansinsüresi
Bu lisans, yürürlük tarihinden itibaren 49 (kirkdokuz) yil süreyle geçerlidir.
4-

Tüzel kisilikte yüzde on ve üzerinde do~rudan veya dolayli pay sahibi olan gerçek ve tüzel
kisiler

Do~rudan Pay Sahibi Ortaklar
Türkerler insaat Turizm Madencilik
Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S.
Kazim TÜRKER

Hisse Orani (%)
50

Dolayli Pay Sahibi Ortaklar
Kazim TÜRKER (esi ve çocuklari

Hisse Orani (%\
49,8

49,4

dahil)

5- Tesis yerine ait pafta adi/adlari ile ünite koordinatlari ve santral sahasi köse koordinatlari
1/25.000'lik

pafta adi: Afyon-l24-dl, Afyon-l24-d2, Afyon-l24-d3

Ünite Koordinatlari:
E
Tl
249443,532
T2
250322,568
T3
248381,734
T4
248379,599
T5
249167,295
T6
249397,770
T7
250483,321
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N
4231174,079
4231437,294
4229659,355
4227840,961
4226958,020
4225960,923
4226340,866

TlO
Tll
Tl2
Tl3
Tl4
Tl5
Tl6
1/2

E
250958,886
254318,483
254576,951
253826,754
255439,393
256154,958
257056,472

N
4222879,780
4221501,359
4220336,202
4217758,994
4215682,398
4212314,467
4212648,067

250465,087
251387,390

4223969,480
4224261,199

Santral Sahasi Köse Koordinatlari:
N
E
Ki
250322,568
4232347,877
K2
250777,859
4232225,882
K3
4231892,585
251111,156
K4
4231437,294
251233,151
K5
4230982,003
251111,156
K6
250811,765
4230682,611
K7
248838,303
4229417,688
K8
248874,162
4228055,407
K9
250956,878
4227111,188
Kl0
251255,352
4226812,715
K11
252191,016
4224660,367
K12
252297,973
4224261,199
K13
252190,069
4223858,495
K14
251843,488
4223111,327
K15
253858,022
4222284,777
K16
254318,483
4222411,942
K17
254773,774
4222289,947
K18
255107,071
4221956,650
K19
255210,544
4221570,483
K20
255388,627
4220705,326
K21
255487,534
4220336,202
K22
255385,402
4219955,040
K23
254760,072
4217829,060
K24
255960,540
4216405,130
K25
256217,873
4216147,797
K26
257180,205
4213525,496
K27
257511,763
4213436,655
K28
257845,060
4213103,358
K29
257967,055
4212648,067
K30
257845,060
4212192,776
K31
257566,701
4211914,416
K32
256102.431
4210501,776

i Tl7 i 255372,587 i
E
255827,878
255372,587
254917,296
254583,999
254462,004
254574,153
255397,290
255507,287
254653,335
253299,557
253038,166
252916,171
253018,303
253668,019
253506,807
253474,397
251277,487
250958,886
250553,595
250284,253
249675,828
248767,112
248702,873
248579,223
248016,621
247980,637
247930,693
247966,205
248666,932
248988,241
249359,504
249938,540

K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
K54
K55
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64

6- Lisansta yapilan tadiller
Tadilin
Sira
No
1
2
3

Tarihi
Sayisi
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4211015,811

N
4210227,223
4210105,228
4210227,223
4210560,520
4211015,811
4211434,354
4212800,678
4212910,675
4215237,648
4217042,312
4217303,703
4217758,994
4218140,156
4220349,040
4221132,235
4221253,188
4222154,566
4222069,197
4222177,795
4222447,137
4223537,035
4225662,640
4225902,385
4226847,322
4227663,300
4227797,593
4229694,965
4229827,498
4231641,358
4231962,667
4232062,147
4232244,977

i

