
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
ÜRETİMİ VE SATIŞI



Neden Tektuğ?
Günlük hayatta kullandığınız elektrik 
enerjisini, %100 yerli yenilenebilir 
kaynaklardan ve çevreye zarar 
vermeden üretilen elektrik enerjisi 
ile mevcut tarifelerinden daha uygun 
fiyata temin edebilirsiniz.

Elektriğin kalitesinde 
değişiklik olacak mı?
Kullandığnız elektriğin kalitesinde 
herhangi bir değişiklik olmadan 
elektrik tüketimine kesintisiz bir 
şekilde devam edebilirsiniz.

Serbest tüketici 
faydalanabilir mi?
Aylık faturanız ortalama 150 TL 
üzerinde ise elektrik enerjinizi 
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’den 
temin edebilirsiniz.

Fiyatlandırma 
nasıl olacak? 
TEDAŞ birim fiyatları üzerinden, 
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’nin 
sizin için belirlemiş olduğu indirim 
oranı ile yeni tarife üzerinden 
fiyatınız belirlenecektir. 

Yenilenebilir kaynaklardan enerji 
üretimine yoğunlaşan ve bu konuya 
ülkemizde özel sektörden en erken 
yatırım yapan şirketlerden birisi olan 
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. yatırım 
yaptığı bölgeleri ve proje özelliklerini 
titizlikle, 43 yıllık sektör tecrübesine 
dayanarak, kendi teknik mühendis 
ekibi ile sürdürülebilirlik kaygısı 
planlayıp hayata geçirmiş ve tümünün 
çevreci özellikler taşımasına büyük 
önem vermiştir.

Türkiye’deki Yenilenebilir 
Enerji Kaynağınız



Enerji Üretimi ve Satışı

2000 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Özel Sektör Otoprodüktör 
Grubu üreticilerinden biri olan Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., 2005 
yılından itibaren müşterilerine elektrik enerjisi sağlamaktadır. 
Elektrik piyasasında Üretim ve Perakende Satış konularında çalışan 
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. yenilenebilir enerji kaynaklarından tüm 
elektrik piyasasında faaliyet gösteren entegre bir yapıya sahiptir 
ve TEİAŞ nezdinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine (PMUM) bağlı 
çalışmaktadır.

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Tektuğ Elektrik Üretim 
A.Ş., bugünkü piyasa koşullarında elektrik enerjisini mevcut 
elektrik tarifelerinden daha uygun fiyata ve %100 yerli yenilenebilir 
kaynaklardan, çevreye zarar vermeden elektrik üreterek müşterilerine 
ciddi avantajlar sunmaktadır. 

Müşterilerin tarife ve tüketim profil özelliklerine göre tarifeye endeksli 
veya tek tip fiyata dayalı teklifler verilmekte, ayrıca müşterilerin 
tüketim raporlamaları müşteri adına yapılıp, reaktif çekiş cezalarına 
girmeleri önlenmektedir.

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., ana şirketi Çiltuğ Isı San. A.Ş. ile 43 yıldır 
Türkiye’nin birçok barajında yaptığı büyük yatırımlarla ve imalatlarla 
hizmet vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Projelerin yatırım 
aşamasında ve işletme döneminde sürdürülebilirlik firmanın ön 
önceliğidir. Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. bilinçli bir seçimle yatırımlarını 
sadece yerli yenilenebilir kaynakları kullanarak yapmakta, doğaya 
minimum müdahalede bulunarak ve uzun sektör tecrübesi ve 
birikiminin avantajlarını kullanarak yatırım bölgelerini titizlikle 
seçmektedir. Toplamda 152 MW 8 adet nehir tipi hidro elektrik santrali 
yatırımı ve çevreye duyarlı toplamda 77,5 MW kurulu güçte rüzgar 
yatırımları yapmıştır.

Tamamlanan toplam 142 MWh 
kapasiteli:

•	 Kargılık 24 MW HES, 

•	 Kalealtı 15 MW HES, 

•	 Keban Deresi 5,5 MW HES, 

•	 Erkenek 13 MW HES

•	 Andırın 42 MW HES 

•	 Kalealtı II 14,24 HES 

•	 Sırımtaş 28 MW HES

İnşaa aşamasında:

•	 Çağlayan 10 MW HES

Tamamlanan: 

•	 Sincik 27,5 MW RES

Çalışması devam eden :

•	 Yellibel 50 MW RES

Çalışması devam eden :

•	 Andırın GES

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., %100 yerli yenilenebilir 
kaynaklardan ve çevreye zarar vermeden ürettiği 
elektrik enerjisini mevcut elektrik tarifelerinden 
daha uygun fiyata sunarak müşterileri için ciddi 
avantajlar sağlamaktadır.

Rüzgar Enerjisi (RES)

Güneş Enerjisi (GES)

Hidro Elektrik Santralleri (HES)



Elektrik Satış İşlemleri

Serbest Tüketici
Serbest tüketici tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek  
veya tüzel kişidir. Serbest tüketici olmak için Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest 
Tüketici Limiti”nden daha fazla elektrik enerjisi tüketiminde 
bulunmak veya iletim sistemine doğrudan bağlı olmak 
gerekmektedir.
 
Serbest Tüketici Limiti
2003 yılında yayınlanan “Serbest Tüketici Yönetmeliği” ile  
yıllık belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapan kuruluşlara 
tedarikçisini seçme özgürlüğü tanınmıştır. Ocak 2014 itibariyle 
serbest tüketici 4,500 kwH senelik tüketimi olan aboneler  
abonelik tipine bakılmaksızın serbest tüketici sayılmaktadır.  
Aylık 150 TL civarı faturası olan herkes elektrik tedarikçisini  
seçme özgürlüğüne sahiptir.

Faturalama ve Ödemeler
Serbest tüketicilerin elektrik faturaları ikili anlaşma yapmış  
olduğu tedarikçi tarafından kesilmektedir ve anlaşma  
dahilinde belirtilen fiyatlar ve ödeme koşulları
geçerli olmaktadır.

Elektrik Tedarikçisinin Seçilmesi ve Elektriğin İletilmesi
Serbest tüketici belgesine sahip tüm tüketiciler, elektrik ticareti 
lisansına sahip tüm elektrik satış şirketlerinden, ikili anlaşma 
kapsamında elektrik tedarik edebilirler. Elektrik ihtiyacını özel bir 
tedarikçiden sağlayan tüketicilerin teknik olarak elektrik tesisat 
sistemlerinde hiçbir değişiklik yapmalarına gerek yoktur, mevcut 
elektrik tesisatı üzerinden elektrik tedariğine devam edilmektedir.
 

Müşterilere Sunulan Hizmetler
 
•   Müşterileri için tüketim profiline uygun tarife tespiti, 
•   Aylık tüketim profili raporlaması,  
•   Kontrol edilebilir endeks değerleri yer alan fatura tanzimi, 
•   Reaktif tüketim kontrolü ve raporlaması, 
•   Geçmişe dönük tüketim analizi,  
•   3 ayda bir güncellenen tarifelerin yayınladığı gün müşterilerle 
     şeffaf bir şekilde paylaşılması işlemleri yapılmaktadır.



Elektrik Piyasası İşlemleri

2001 yılında kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  
ile Türkiye’de liberal elektrik piyasasına geçiş başlamıştır. 
Bu kanun ile temel olarak:
• Enerji arz güvenliğinin sağlanması,
• Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması,
• Rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması,
 amaçlanmıştır.

Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır 
ve üretildiği anda tüketilmektedir. Elektrik piyasasındaki tüm 
üreticiler, ürettikleri elektriği ortak bir havuz mantığında 
çalışan elektrik sistemine iletmektedirler.

Türkiye’deki tüm tüketiciler de ortak elektrik havuzundan  
elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Müşterilerimizin ihtiyacı olan elektriği, Tektuğ Elektrik Üretim 
A.Ş. olarak %100 yerli yenilenebilir kaynaklardan üreterek 
Türkiye elektrik sistemine müşterilerimiz adına aktarmaktayız. 
Müşterilerimizde mevcut elektrik hatlarında hiçbir değişiklik 
yapmadan, Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. ’nin onların adına  
üretmiş olduğu elektriği havuz sisteminden kullanmaktadırlar.

Sayaçların Okunması
Elektrik sayaçlarının 
okunması, mevzuat gereği 
dağıtım şirketlerinin yetki ve 
sorumluluğunda bulunmaktadır. 
Serbest Tüketicilerin sayaçları da 
bu kapsamda bağlı bulundukları 
elektrik dağıtım şirketi tarafından 
okunmaktadır.

Serbest tüketicilerin okunan endeks 
bilgileri “Sayaç Okuma Tutanağı” 
ile birlikte elektrik tedarikçilerine 
gönderilmektedir.
 
Faturaların Hazırlanması
Sayaç endekslerini, ilgili tutanak 
dahilinde alan elektrik satış 
şirketleri fatura tutarlarını, 
serbest tüketici ile yapmış 
oldukları anlaşma çerçevesinde 
oluşturmaktadırlar. Tüketiciler 
fatura tutarlarını anlaşma 
kapsamında belirlenen koşullar 
dahilinde elektrik satış şirketine 
ödemektedirler.
 

Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri
Elektrik tarifeleri, üçer aylık 
dönemlerde EPDK tarafından 
onaylanmakta ve yayınlanmaktadır. 
Elektrik satış şirketlerinden 
elektrik tedariğini gerçekleştiren 
tüketicilerin elektrik fiyatları, 
yapılan anlaşma koşulları dahilinde 
belirlenen hesap yöntemi ile 
hesaplamakta ve müşterinin 
faturasına yansıtılmaktadır. Tektuğ 
Elektrik Üretim A.Ş. sözleşme 
kapsamında müşterilerine kesintisiz 
ve istikrarlı enerji tedarikini garanti 
eder.
 
Arızalar ve Bakım
Serbest tüketicilerin elektrik 
tesisatlarında oluşan arızaların 
giderilmesi ve bakımlarının 
yapılması, tüketicinin bulunduğu 
bölgedeki elektrik dağıtım 
şirketinin yetki ve sorumluğundadır.



Enerji Satışı: Sıkça Sorulanlar

TEDAŞ dışında elektrik tedariği mümkün mü?
Yıllık toplam enerji tüketiminiz 4.500 kWh (Aylık faturanız
ortalama 150 TL) üzerinde ise elektrik enerjinizi Tektuğ Elektrik 
Üretim A.Ş.’den temin edebilirsiniz.
 
Nasıl Serbest Tüketici Olunur?
Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan tüketiciler serbest tüketici 
olabilir:
• İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler,
• Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi
 tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,
• İçinde bulundukları yılda gerçekleşen toplam elektrik   
 enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler.
 
Serbest Tüketici Limitini Geçemiyorsanız
Türkiye içerisinde aynı gerçek veya tüzel kişiliğe sahip birden fazla 
tesisiniz varsa ve tesislerinizin toplam tüketimi serbest tüketici 
limitini geçiyorsa talep birleştirme yolu ile de serbest tüketici 
olabilirsiniz.
 
Serbest Tüketici Olarak Tektuğ Elektrik’ten Enerji Almanın 
Faydaları Nelerdir?
Dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlardan enerji almak zorunda 
kalmazsınız. Sadece yenilenebilir ve çevre dostu olarak üretilen 
enerjiyi kullanırsınız ve firmanızın karbon salımını azaltır, 

sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunursunuz. En önemlisi 
kesintisiz ve sürekli enerji tedariği sağlarsınız. Bunlara ek olarak 
tüketimleriniz aylık raporlanır, reaktif tüketimlerinizde uyarı yapılır, 
piyasa koşullarında en rekabetçi fiyatlar titiz hizmet ile müşterilere 
sunulur.
 
Tektuğ Elektrik’ten Enerji Tedarik Süreci Nasıl İşler?
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’den enerji tedarik sürecinde,
Tektuğ’un MÜŞTERİ’nin teklif ve sözleşme koşulları üzerinde 
karşılıklı mutabakatından sonra, taraflar arasındaki ikili anlaşma 
resmi makam niteliğindeki PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma 
Merkezi)’a bildirilir. Bir sonraki aydan itibaren tedarikçi değişiminin 
gerçekleşebilmesi için, bu bildirimin her ayın en geç 9’una kadar 
yapılması gerekmektedir. Dağıtıcıdan
Elektrik Enerjisi kullanan tüketiciler için ise geçiş ayları Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylarıdır. 

TEDAŞ elektrik fiyatı veya elektrik üretim maliyetindeki değişimler 
faturamdaki elektrik birim fiyatına yansıyacak mı?
Yürürlükte olan “Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması” TEDAŞ 
birim fiyatlarını, elektrik üretim maliyetleri doğrultusunda 
düzenlemektedir. Tarifelerin değişmesi durumunda, Tektuğ Elektrik 
Üretim A.Ş.’nin sizin için belirlemiş olduğu indirim oranı ile yeni 
tarife üzerinden fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda 
avantajınız devam edecektir. 

Enerji Satışı: Sıkça Sorulanlar

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’den elektrik almaya başlamak için 
teknik olarak (hat, trafo, sayaç vb..) bir değişiklik yapılmasına 
gerek var mı?
Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
 
Elektrik kesintisi, arıza, sayaç okuma ve benzeri konularda 
kiminle irtibata geçilmesi gerekmekte?
Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma 
konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım 
şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı  
için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile 
çalışmaya devam edebilirsiniz.
 
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’den aldığım elektriğin 
kalitesinde herhangi bir değişiklik olacak mı?
Elektrik kalitesinde hiçbir değişiklik olmadan
çalışmalarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.
 
Bu sürecin maliyeti ne olabilir?
Elektrik ihtiyacınızı Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’den sağlamaya  
başlamanızın size getireceği ek maliyet bulunmamaktadır.
 
Sözleşme süreleriniz ne kadar olmaktadır?
Serbest Tüketici Yönetmeliği gereği tedarikçi değişim hakkınız her zaman mevcut olup 
sözleşme süresi taraflarca karşılıklı belirlenmektedir ve minimum 1 yıldır.



Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. 2005 
yılından bu yana 100 MW’lık kurulu 
güç ile tamamını yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde ettiği 
enerjiyi kurumsal, kamu ve özel 
sektör firmalarının tüketimine 
sunmaktadır. 

Ayrıca bireylere ve firmalara 
karbon salımlarını azaltabilecekleri 
çözümler önermekte ve bu yolla 
elde ettiği fonları yine yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üretecek 
çevreci projelerin yatırımlarında 
kullanmaktadır.

2013 yılı içerisinde 2 HES (hidroelektrik 
santrali) ve 1 RES (rüzgar enerjisi santrali) 
olmak üzere toplam 70 MW ilave üretim 
kapasitesi devreye alınmıştır. 2014 yılı 
içerisinde 1 RES, 1 HES ve 2 GES olmak üzere 
80 MW’lık yatırım için lisans ve ölçümler 
devam etmekte, bu yatırımlarla beraber 2014 
yılı sonunda toplam kurulu gücün 250 MW’a 
ulaşması için çalışmalar devam etmektedir.

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’nin ana firması 
Çiltuğ Isı San. A.Ş.’dir. Ciltuğ, 1971 yılında 
Güneydoğu Anadolu’nun sanayisi ile ünlü 
şehir Gaziantep’te kurulmuş ve yıllar içerisinde 
Çiltuğ A.Ş. hidro mekanik ekipman ve baraj ve 
hidro elektrik santralleri için ürettiği teknolojik 
imalat ve montajlarla sektörde ve kamuda 
iyi bilenen ve güvenilen bir firma olarak 
tanınmıştır. 

Çiltuğ A.Ş. kendi adına enerji yatırımları ile 
1990’lerin başın itibariyle konu ile ilgilenmeye 
başlamış, 1995 yılında yap-işlet-devret 
projelerine başvurmuş ve Tektug Elektrik 
Üretim A.Ş. olarak Haziran 2000 yılında özel 
sektör olarak yenilenebilir kaynaklardan enerji 
yatırımları yapmak üzere kurulmuştur.

Amacımız
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş olarak 
amacımız yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji elde eden 
yatırımlarımızı, sürdürülebilirlik 
mantığını en öne alarak, doğaya 
minimum etkide bulunarak, sosyal 
sorumluluklarımızı  göz önünde 
bulundurarak ve yerel paydaşlarımıza 
fayda sağlayarak gerçekleştirmektir.

Değerlerimiz
Sürdürülebilir kalkınma ve 
sürdürülebilir projeler işimizin 
ve yatırımlarımızın temelini 
oluşturmaktadır. Temiz bir 
çevre ve yerel paydaşlara olan 
sorumluluğumuz önceliğimizdir. 
Yatırımlarımızın uzun vadeli ve 
tüm taraflar için pozitif sonuçlar 
getirecek olması en önemli yatırım 
kriterlerimizdendir.



Kalite Anlayışı ve Sertifikasyon

Türkiye’nin öncü özel sektör enerji şirketlerinden biri olarak Tektuğ 
Elektrik Üretim A.Ş; müşterilerine güvenilir, ekonomik, çevreye duyarlı 
teknolojiler kullanarak üretilmiş elektrik enerjisi sunmakta ve kalite 
odaklı yaklaşımıyla enerji ihtiyaç ve taleplerini en yüksek verimle 
karşılamaktadır.

• “Kalite, sürekli gelişmeyi öngörür!” felsefesini temel alan kalite 
ahlakımızla, pazar ve rekabet şartları zorlasa bile kaliteden ödün 
vermemeyi, işimizi en iyi şekilde yapmayı ön planda tutmayı;

• Şirket hedeflerimize etkin süreçler 
doğrultusunda ilerlemeyi ve sürekli gelişmeyi;

• Sektörel gelişmeler doğrultusunda en son teknoloji ürünlerini 
süreçlerimizde kullanarak verimliliği arttırmayı;

• Enerji sektöründe ve ülkemizde değişen koşulları yakından takip 
ederek; yürürlükteki yasalara uyumlu enerji üretimi ve tedariği 
gerçekleştirmeyi; 

• Her bir çalışanımızın bizim için değerli olduğunun bilinci ile 
çalışanlarımızı kendilerini geliştiren ve yenileyebilen birer ekip üyesi 
olmaları için destekleyen, kaliteli iş gücü ile sektörde örnek teşkil 
eden bir kurum olmayı taahhüt ederiz.

VCS gönüllü karbon offsetleme konusunda lider ve global 
standard olma özelliğine sahiptir. Standard 2006 yılında İklim 
Grubu, Uluslar arası Emisyon Ticereti Birliği, Dünya Ekonomik 
Forumu ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi 
tarafından tarafından kurulmuştur.

VCS programı ticaretine vesile olduğu karbon kredilerinin 
tümünün gerçek, ölçülebilir, artı fayda sağlayan, kalıcı, bağımsız 
kuruluşlar tarafından onaylanmış, özgün ve izlenebilir olmasına 
büyük önem vermektedir. Tüm onaylanan projelere VCS’in web 
sitesindeki kayıt sisteminden online olarak ulaşılabilmekte, bu 
yolla karbon kredilerinin doğuşundan edilmesinden emekli 
edilmesine kadar şeffaf bir izleme mekanizması oluşmaktadır. 
Kasım 2008 ylından standard tarım, ormancılık ve diğer arazi 
ile ilgili projelerde kullanılmak üzere prensipler belirlemiştir.

Daha fazla bilgi için: www.v-c-s.org

Çevre Politikası

Yarınlarımızın da bugünler kadar aydınlık olabilmesi için Tektuğ Elek-
trik Üretim A.Ş faaliyetlerini çevreye duyarlı bir anlayışla sürdürmektedir. 
Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal 
sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bil-
incinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir 
çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı;

• Çevre ile uyumlu, en son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak 
emisyonlarımızı asgariye indirmeyi;

• Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı ve tüm çalışanlarımıza 
bu bilinci aşılamayı;

• Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirmeyi;

• Yeni yatırımlarda çevre faktörünü de göz önüne alan etki analizleri 
yapmayı;

• Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonları 
izlemeyi ve yönetmeyi taahhüt ederiz.



Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş’ ye ait olan Kargılık HES, Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Bulgurkaya Köyü Kargılık 
Mahallesi sınırları içerisinde çevreye en az zarar planlanarak gerçekleştirilen 
nehir tipi hidroelektrik santralidir. Kargılık HES projesi 270.000 m³ hacimli 
regülatör yapısı, 1074 metre iletim kanalı, yükleme havuzu, 548 metre cebri 
boru ve santral binası yapıları ile inşaatı tamamlanarak 24.04.2005 tarihinde 
Bakanlık geçici kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır. 27.04.2006 tarihinde 
kesin kabulü yapılmıştır. Proje sahası içerisinde 4150 adet badem ağacı, 1470 
adet ceviz ağacı, 735 adet meyve ağacı olmak üzere toplamda 6355 adet 
ağaç dikilmiştir.

Kargılık HES projemizin yıllık planlanan proje üretimi 71.000 MWh’ tır. 
Ayrıca yıllık olarak bu 43,717 t karbondioksit salımına eş değer bir yeşil 
enerjiye karşılık gelmektedir. Yenilenebilir enerji üreten santral 2005 yılından 
beri üretimde olup gönüllü karbon standardı olarak VCS 2007.1’e göre 
geliştirilmiş bir projedir.

Proje yeri Kahramanmaraş, Andırın, Keşiş Çayı

Lisans no. EÜ/ 133-25/ 172

Lisans yürürlük tarihi 24.04.2003

Bağlı olduğu trafo merkezi Andırın TM (154 kV)

Kurulu gücü 24 MW

Türbin tipi Dikey Francis

Net düşü 145 m

Proje debisi 18 m³

Yıllık ortalama toplam üretim 71.000.000 kWh

Geçici kabul tarihi / Kesin kabul tarihi 24.04.2005 / 27.04.2006

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız
Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini Türkiye nin az 
gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. Proje sahibi bölgeye 
gönüllü olarak 4,900 badem ceviz ağacı dikmiştir.

“Proje inşaat aşamasında ve bitiminde bölgede iş imkanı 
sağlamıştır. Ben bu bölgede Bulgurkaya Köyü’nde 
oturuyorum ve projeden faydaIanıyoruz. Şu zamana kadar 
çevrede herhangi bir sorun veya kirlilik ile karşılaşmadık. 
Civar halklar olarak projelerin faydalı olduğunu 
düşünüyoruz.”

Muzaffer Çeribaş, Traktör Şöförü

Kargılık 24 MW HES
Andırın, Kahramanmaraş
Tamamlanma yılı: 2006



Kalealtı HES projesi Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Kösepınarı Köyü sınırları 
içerisinde Savrun Çayı üzerinde kurulmuştur. Proje için 10.07.2003 tarihinde 
üretim lisansı alınmıştır. 

Kalealtı HES projesi kapsamında regülatör yapısı, 916 metre iletim tüneli, 
1400 metre iletim kanalı, yükleme havuzu, 844 metre cebri boru ve santral 
binası inşaat işleri tamamlanarak 30.11.2006 tarihinde bakanlık geçici kabulü 
yapılarak işletmeye açılmıştır. Kalealtı HES proje sahası içerisine 5500 adet 
nar ağacı dikilmiştir.

Proje yeri Osmaniye, Kadirli - Savrun Çayı

Lisans no. EÜ/ 162-09/ 276

Lisans tarihi 10.07.2003

Bağlı olduğu trafo merkezi Andırın TM (154 kV)

Kurulu gücü 15 MW

Türbin tipi Yatay Farncis

Net düşü 245 m

Proje debisi 7 m³

Yıllık ortalama toplam üretim 51.640.000 kWh

Geçici Kabul Tarihi 30.11.2006

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız
Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini Türkiye’nin 
az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. Proje sahibi 
bölgeye gönüllü olarak 5,500 ağaç dikilmiş olup 
bölgeden bir bahçıvan ekibi tarafından bakımı 
yapılmaktadır.

“Proje bölgemizde iş imkanı açmıştır, yerel halk inşaat 
süresinde veya bitiminde hiçbir şikayet yaşamamıştır. 
Proje sahibi bölgemize birçok katkı sağlamıştır.”

Fikri Ispir, Muhtar

Kalealtı 15 MW HES
Kadirli, Osmaniye
Tamamlanma yılı: 2006



Keban Deresi HES projesi Elazığ İli, Keban İlçesi sınırları içerisinde Keban 
Deresi üzerinde tesis edilmiştir. Keban Deresi HES için 18.11.2004 tarihinde 
lisans alınmıştır. Proje sahası için gerekli olan izinler alındıktan sonra inşaat 
işlerine başlanmıştır. 

Regülatör yapısı, 1753 metre iletim tüneli, yükleme havuzu, 155 metre cebri 
boru ve santral binası tesis işleri tamamlanarak 09.05.2007 tarihinde geçici 
kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır. İşletmemiz 2012 yılı Ekim ayı itibarı ile 
toplamda 205.949.510 kWh elektrik üretimi yapmıştır.

Proje yeri Elazığ, Keban - Keban Deresi

Lisans no. EÜ/ 386-1/ 488

Lisans yürürlük tarihi 18.11.2004

Bağlı olduğu trafo merkezi Keban Şalt II TM(33 kV)

Kurulu gücü 5,5 MW

Türbin tipi Yatay Francis

Net düşü 65 m

Proje debisi 9 m³

Yıllık ortalama toplam üretim 31.686.000 kWh

Geçici Kabul Tarihi 09.05.2007

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız
Tektuğ Enerji yenilenebilir enerji projelerini 
Türkiye nin az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. 
Proje sahibi bölgeye gönüllü olarak 2,000 nar 
ağacı dikmiştir.

“Proje bölgemizde iş imkanı açmıştır, yerel halk 
inşaat süresinde veya bitiminde hiçbir şikayet 
yaşamamıştır. Proje sahibi bölgemize birçok katkı 
sağlamıştır. Turistik ziyaretler bile çoğalmıştır.”

Suat Yavuz, Muhtar

Keban Deresi
5,5 MW HES
Keban, Elazığ
Tamamlanma yılı: 2007



Erkenek 13 MW HES
Gölbaşı, Adıyaman
Tamamlanma yılı: 2009

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde işletilmekte olan Erkenek HES 
Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi Sınırları içerisinde Karanlıkdere çayı üzerine 
kurulmuştur. Erkenek HES projesi regülatör yapısı, 4000 metre iletim kanalı, 
1632 metre iletim tüneli, yükleme havuzu, 626 metre cebri boru, santral 
binası ile inşaatı tamamlanarak 26.02.2009 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Erkenek HES projemiz yıllık üretimi 52.880.000 kWh olarak planlanmıştır. 
Proje sahası içerisinde bulunan alanlar ağaçlandırılarak çevreye katkı 
sağlanmıştır.

Proje yeri Adıyaman, Gölbaşı - Karanlıkdere Çayı

Lisans no. EÜ/ 162-38/ 305

Lisans tarihi 10.07.2003

Bağlı olduğu trafo merkezi Gölbaşı TM(33 kV)

Kurulu gücü 13 MW

Türbin tipi Yatay Francis

Net düşü 170 m

Proje debisi 8 m³

Yıllık ortalama toplam üretim 52.880.000 kWh

Geçici Kabul Tarihi 26.02.2009

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız
Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini Türkiye 
nin az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. Adıyaman 
ili, Gölbaşı ilçesi Cankara köyü yolunda bulunan 4 
açıklıklı köprü feyazanda taşkın sularını kaldırmadığı 
için şirketimiz tarafından bu köprüye 2 açıklık daha 
yapılmıştır.

Köy Cami inşaatında inşaat demiri, kum ve çimento 
yardımında bulunulmuş ayrıca Köy Misafirhanesi inşa 
edilmiştir. Bölgeye 15000 adet akasya, 1000 adet çam 
ve 500 adet nar ağacı dikilmiştir .



Tektuğ Elektrik Üretim A. Ş.’ye ait olan 42 MW kurulu gücündeki Andırın 
HES, Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesi sınırları içerisinde bulunan Keşiş çayı 
üzerinde, Kesik / Kocafakılı mevkiinde rezervuar yapıları ile Santral binasının 
bulunduğu Bulgurkaya Köyü Kargılık Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 Km’lik 
bir mesafede kurulmuştur. Proje alanı makilerle çevrili engebeli bir yapıya 
sahip ve kısıtlı tarım olanakları söz konusudur. Proje sahası içerisinde 800 adet 
kiraz ağacı, 650 adet nar ağacı ve az sayıda elma, armut gibi meyve ağaçları 
dikilmiştir ve yetiştirilmektedir.

Andırın HES projesi için 24.04.2003 tarihinde lisans alınmıştır. 2008 yılında 
inşaatına başlanmıştır. 17.000.000 m³ hacimli rezervuar alanı, su alma yapısı, 
11 kilometre iletim kanalı, 3 kilometre cebri boru ve santral binası ile 2010 yılı 
ağustos ayında tamamlanmıştır. 03.09.2010 tarihinde Bakanlık kabulü yapılarak 
işletmeye açılmıştır ve halen üretimine devam etmektedir. bulunmaktadır. 
Andırın HES’te türbinlenerek enerjisi alınan su Keşiş çayı üzerinde işletmede 
olan 24 MW Kurulu güçte şirketimize ait Kargılık HES su iletim kanalına 
verilerek tekrar enerji üretilmektedir.

Proje Yeri Kahramanmaraş, Andırın - Keşiş Çayı

Lisans No. EÜ/ 133-24/ 171

Lisans Yürürlük Tarihi 24.04.2003

Bağlı Olduğu Trafo Merkezi Andırın TM(154 kV)

Kurulu Gücü 42 MW

Türbin tipi Pelton

Net düşü 636 m

Proje debisi 7,5 m3

Yıllık ortalama toplam üretim 105.659.000 kWh

Geçici Kabul Tarihi 03.09.2010

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız
Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini 
Türkiye’nin az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. 
Proje sahibi Andırın Kaymakamlığı, Öğretmen Evi, 
Öğrenci Yurdu ve Belediye Başkanlığı’na inşaat 
malzemeleri ve yol parke taşları hibe etmiştir. 
Ayrıca Andırın İlçesi sınırlarındaki köy yolları bakım 
ve onarımı yapılmıştır. Orman İşletme Müdürlüğü 
tarafından gösterilen orman yollar,  Kır Kahvesi 
Tesisi, su deposu ve içme suyu kanalı açılmıştır.

Andırın 42 MW HES
Andırın, Kahramanmaraş
Tamamlanma yılı: 2010



Sırımtaş HES projesi Adıyaman İli, Sincik İlçesi sınırları içerisinde Birimşe 
Çayı üzerinde bulunmaktadır. Projemiz için 01.04.2009 tarihinde üretim 
lisansı alınmıştır. Proje sahası için gerekeli izinler alındıktan sonra Mayıs 
2010 tarihinde inşaat işlerine başlanmıştır. 

Proje kapsamında 33.863.512 m³ hacimli rezervuar alanı, 4557 metre iletim 
kanalı, yükleme havuzu, 719 metre cebri boru ve santral binası inşaatı 
devam etmektedir. 2013 yılında tesis tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

Proje yeri Adıyaman, Sincik - Birimşe Çayı

Lisans no. EÜ/ 2041-7/ 1452

Lisans yürürlük tarihi 01.04.2009

Bağlı olduğu trafo merkezi Sincik Havza TM (33 kV)

Kurulu gücü 28 MW

Türbin tipi Yatay Francis

Net düşü 160 m

Proje debisi 18,92 m3

Yıllık ortalama toplam üretim 73.276.000 kWh

Geçici Kabul Tarihi 2013

Sırımtaş 28 MW HES
Sincik, Adıyaman
Tamamlanma yılı: 2013



Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde tesisi devam etmekte olan Kalealtı 
II HES Projesi için 29.07.2010 tarihinde EÜ/2669-4/1656 sayılı üretim 
lisansı alınmıştır. Kalealtı II HES Projesi, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 
Ceyhan Irmağı’nın yan kolu olan Savrun Çayı üzerinde, Osmaniye İli, Kadirli 
İlçesi, Kalealtı II Mahallesi yakınlarında yer almaktadır Kalealtı II HES projesi 
Kardeş Kuruluşumuz Çiltuğ Isı San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilmiş bir 
projedir.

Kalealtı II HES projesi inşaat işlerinin başlaması için gerekli izinler 
alındıktan sonra 2011 yılı nisan ayında inşaat işleri başlatılmıştır. Proje 
kapsamında regülatör yapısı, 2512 metre iletim tüneli, 452 metre iletim 
kanalı, yükleme havuzu, 650 metre cebri boru ve santral binası inşaat işleri 
tamamlanarak 2013 yılında üretime geçmiştir.

Proje yeri Osmaniye, Kadirli - Savrun Çayı

Lisans no. EÜ/2669-4/1656

Lisans yürürlük tarihi 29.07.2010

Bağlı olduğu trafo merkezi Andırın TM (154 kV)

Kurulu gücü 14,24 MW

Türbin tipi Yatay Francis

Net düşü 170 m

Proje debisi 7,5 m3

Yıllık ortalama toplam üretim 42.550.000 kWh

Geçici Kabul Tarihi 2013

Kalealtı II
14,24 MW HES
Kadirli, Osmaniye
Tamamlanma yılı: Mart 2014



Rüzgar’da ilk “1 Kasım lisansı” 
Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. verildi

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. 1 Kasım 2007 tarihinde üretim lisansı 
başvurusunda  bulunmuş ve Kasım 2007 yılı başvuru sürecinde 
değerlendirilmeye alınan başvurular içinden EPDK tarafından uygun 
bulunarak ilk lisans alan şirket olma özelliğine sahip olmuştur. 

Sincik RES projesi Adıyaman İli, Sincik İlçesi sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Firmamız tarafından gerekli ölçümler yapıldıktan sonra 
lisans için Kasım 2007’de başvuru yapılmıştır. EPDK tarafından uygun 
bulunarak 02.10.2010 tarihinde üretim lisansı verilen başvurumuz ilk lisans 
alınan rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim projesi olma özelliğine 
sahiptir.

Proje sahası için gerekli izinler alındıktan sonra 2012 yılı Mart ayında inşaat 
işlerine başlanmıştır. 11 adet rüzgar türbininden oluşan projemizin bağlantı 
noktası yine yapımı şirketimiz tarafından üstlenilen Sincik Havza TM 154 kV 
barası olacaktır. İnşat işleri ve türbin montajı tamamlanarak tesisimiz 2014 
yılının Ocak ayında işletmeye açılmıştır.

Proje yeri Adıyaman, Sincik

Lisans no. EÜ/2899-50/1747

Lisans tarihi 02.12.2010

Bağlantı noktası Sincik Havza TM (154 kV)

Kurulu gücü 27,5 MW

Türbin tedarikçisi ve tipi Nordex GmbH / N100- 2,5 MW

Yıllık ortalama toplam üretim 82.287.460 kWh

Sincik 27,5 MW RES
Alancık Köyü, Adıyaman
Tamamlanma yılı: Ocak 2014



Yellibel RES projesi Karaman İli, Merkez ve Ermenek İlçeleri sınırları 
içerisinde bulunmaktadır. Firmamız tarafından gerekli ölçümler yapıldıktan 
sonra lisans başvuru yapılmıştır. EPDK tarafından uygun bulunarak 
18.01.2012 tarihinde EÜ/3648-14/2217 sayılı üretim lisansı verilmiştir.

Yellibel RES projesinde rüzgar ölçümlerimiz devam etmektedir. Projenin 
hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Proje yeri Karaman, Merkez ve Ermenek

Lisans no. EÜ/3648-14/2217

Lisans yürürlük tarihi 18.01.20123

Bağlantı noktası Gezende-Anamur EİH (154 kV)

Kurulu gücü 50 MW

Yıllık ortalama toplam üretim 195.844.152 kWh

Yellibel 50 MW RES
Ermenek, Karaman
Tamamlanma yılı: Devam ediyor...



Andırın GES
Andırın, Kahramanmaraş
Tamamlanma yılı: Devam ediyor...

Andırın GES Güneş Enerjisi projesinin fizibilite çalışmaları devam 
etmektedir.

Projenin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
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