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Her yıl 3 GW Güneş

GES sahalarının, kurulu gücüne göre 
alabileceği azami ve asgari alanı 
belirlemek üzere “Azami Santral Sahası 
Alanı (ASSA)” tanımı eklenmiş. Eskiden 
kullanılan “Santral Sahası Alanı Güç 
Yoğunluğu (SSKGY)” tanımı kaldırılmış. 
Ek-4’te, taşıyıcı yapı türüne göre FV 
sistemler için

a. Optimum açıda sabitlenmiş 
sistemler için AZAMİ 15.385 
m2/MWe

b. Tek eksen takip sistemlerinde 
AZAMİ 20.000 m2/MWe

c. Çift eksende takip sistemlerinde 
AZAMİ 25.000 m2/MWe

ASSA değerleri belirlenmiş. GES’lerin
sahalarının bu değerlerden fazla ve 
bu değerlerin %35’inden az 
olamayacağı hükme bağlanmış. 

Gerçekte bu değerler, önceki SSKGY 
değerlerinin dönüştürülmüş halleri. 
Sahalar için önceki duruma göre 
pratikte değişiklik yok. Sadece daha 
kafa karıştırıcı SSKGY 
parametresinden, daha net olan ASSA 
parametresine geçiş sağlanmış.

Tanımlar 
ve 

Ek-4
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Santral sahası belirleme yöntemi 
tanımlanmış. Buna göre;

a. Yardımcı kaynak ünitesi (hibrit
santraller) olarak eklenecek 
GES’ler için birden fazla santral 
sahası belirlenebileceği; bu birden 
fazla sahanın toplam alanının aynı 
ASSA isterini karşılaması gerektiği 

b. Çatı ve cepheye kurulacak 
lisanssız GES’lerde santral sahası 
belirleme zorunluluğu olmadığı, 
bunlar için yalnızca bir noktaya ait 
koordinat bilgisinin YEPDİS’e
girilmesinin yeterli olacağı

hükme bağlanmış.

Yapılan değişiklikler ile;

a. Önlisans başvurularının YEKA’lar
ile kesişemeyeceği

b. Depolamalı üretim tesisleri için 
güneş ölçüm bilgisinin olmasının 
zorunlu olmadığı

c. Yapılırsa, önlisans başvurusunun 
yarışmaya gireceği bağlantı 
bölgesi, santral sahasının alanının 
büyük kısmının bulunduğu il olacağı

hükme bağlanmış.

Ek-1

Madde 5
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Yapılan değişiklikler ile lisanssız GES’ler
için

a. Lisanssız GES’lerin alanının, FV 
sistemlerde modül toplam alanının 
1,66 katından az olması 
zorunluluğu kaldırılmış.

b. Lisanssız GES için belirlenen 
sahanın başka bir tüzel kişiye ait 
RES sahası ile kesişmesi 
durumunda, sadece lisanssız GES 
için belirlenen sahanın tamamı 
başvuru sahibine aitse teknik 
değerlendirmesinin yapılacağı

c. Önlisans için başvurulmuş 
herhangi bir sahaya lisanssız GES 
için başvuru yapılamayacağı 

Lisanslı herhangi bir tesis, 
lisanssız tesislere göre 
önceliklendirilmiş.
a. 10/5/2019’dan önce bağlantı 

görüşü almış lisanssız tesislerin 
güç değişikliği başvurularında, 
mekanik gücün (kWp), elektriksel 
güce (kWe) oranının 1,2’den fazla 
olamayacağı

hükme bağlanmış.

Madde 7
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Karayolları ve Havalimanları yakınlarına 
kurulacak GES’ler ile ilgili parlama analizi 
yapılabileceğini söyleyen Madde 9 
yönetmelikten çıkarılmış.

Güneş ölçüm istasyonunun (GÖİ), santral 
sahasını belirleyen poligonun 5 kilometre 
komşuluğunda olması durumunda santral 
sahasını temsil ettiğini kabul edileceği 
hükme bağlanmış. Eskiden GÖİ’nin, 
santral sahası içinde kalması zorunluluğu 
vardı. 

Teknik açıdan daha doğru bir karar, 5 
kilometre komşuluğa kadar kurulacak 
GÖİ’lerin verileri kabul edilecek. Pratik 
açıdan işleri kolaylaştırmış, nitekim GES 
kurulması için devlet mülkiyetindeki 
arazilere başvurulacağı zaman buralara 
GÖİ kurmak için kiralama yapılması çok 
uzun bir süreçti. Oysa şimdi bu devlet 
arazilerinin 5 kilometre komşuluğundaki 
şahıs arazileri de GÖİ için kullanılabilecek. 
İlk 600 MW lisanslı GES’lerde bu noktada 
ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. 

Madde 9

Yeni Ek-3
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