


• EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler

• PV Performans Garantisi Nedir?

• EPC Sözleşmeleri ve Performans Garantileri

• Performans Kayıplarının Türk Hukuku 

Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

SUNUM İÇERİĞİ



EPC SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS 
SAHİBİNE/YARARLANICISINA VERİLEN GARANTİLER

EKİPMAN 
GARANTİSİ

PERFORMAN
S GARANTİSİ

TESİS 
GARANTİSİ



PV PERFORMANS GARANTİSİ NEDİR?

PV Tesisin üreteceği yıllık üretilecek elektrik (kWh enerji) miktarı 

üzerinden verilen garanti 



PV PERFORMANS GARANTİSİNİ ETKİLEYEN 
UNSURLAR

Yanlış EPC Firmasının seçimi ve kurulum hataları

Yanlış Ekipman Seçimi

Bakım-İşletme Hataları

İklim Şartları vs.



PERFORMANS GARANTİLERİNİN DÜZENLENMESİ: 
EPC SÖZLEŞMELERİ

Tek Sorumlu Muhatap-Yüklenici

Tasarım, mühendislik, tedarik, inşaa, devreye alma, test etme

Alt yüklenici kullanma-İş Sahibine karşı sorumluluk

Anahtar teslim iş -Tek Fiyat ve hak ediş usulü ödeme

Belirli teslim tarihi- Yapılacak işin aşamalandırılması

ve takvime bağlanması-

Süre uzatımları

Geçikmeden dolayı sorumluluk- Zararın tazmini- Cezai şart



PERFORMANS GARANTİLERİNİN DÜZENLENMESİ: 
EPC SÖZLEŞMELERİ

Performans Garantileri

Fotovoltaik tesisin işletilmesi ve gelir elde edilmesi

Elektrik üretimi

Verimlilik

Performans kriterlerinin tanımlanması



PERFORMANS GARANTİLERİNİN DÜZENLENMESİ: 
EPC SÖZLEŞMELERİ

 Teminatlar – Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

durumuna karşı İş Sahibinin korunması

Sigortalar

 Ekipman Nakliye ve Depolama Sigortası

Tesis Sigortası

Performans Garantisi Sigortası

Montaj ve Uygulama Bütün Riskler Sigortası,

İŞVEREN Mali Mesuliyet Sigortası



PERFORMANS GARANTİLERİNİN DÜZENLENMESİ: 
EPC SÖZLEŞMELERİ

 Perfomans garantisi hangi tarihten itibaren başlayacak?

 Yıllık üretilecek elektrik (kWh enerji) miktarı nasıl tespit edilecek?

 Performance testi nasıl yapılacak?

 Performans testini kim yapacak ve kime yaptıracak?

 Proje çerçevesinde kurulacak olan izleme sistemin 

 ölçümleri performans testi kriteri için yeterli mi?

 İşletmeye alınan Fotovoltaik Tesisin, sözleşmede tanımlanan tahahüt edilen Performans 

kriterlerini sağlayamazsa (Performance liquidated damages) Yüklenici EPC’nin sorumluluğu 

nedir?

 Bu sorumluluğun miktarı nasıl tespit edilecek?

 Sorumluluğun Sınırlandırılması

 Limit koyma – Sorumluluk harici unsurların tanımlanması- İstisnai durumların 

düzenlenmesi

 Agır kusur- Kasıt durumu?

 Dolaylı zararlardan sorumlu olmama durumunun düzenlenmesi



PERFORMANS KAYBI- ZARAR MİKTARI TESPİTİ 
ÖRNEK

Üretim Kapasitesi: 500 kwe

Yıllık Tahahüt edilen enerji: 750.000 kwh

Garanti oranı %95

Performans garanti süresi: 1 yıl (tesisin resmi olarak 

faaliyete geçtiği tarihten itibaren)

BEDEL =[(Taahhüt Edilen Elektrik Enerjisi 750.000kWh x Garanti 
edilen yüzde 0,95) - Gerçekleşen Elektrik Enerjisi- 600.000kwh]  
x FIT 13.3 x 10 

-Atmosferik şartlar ( Performans değerlemesine konu olan 12 
aylık dönem ile geçmiş ….. yıllık süreçteki atmosferik koşulların 
karşılaştırılması )

-Sorumluluk bedelinin sınırlanması 



EPC SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ STATÜSÜ

• Eser Sözleşmesi

• BK Madde 470-486

• Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, İş sahibinin de bir bedel

ödemeyi üstlendiği sözleşme

• İş Sahibinin

Bedeli Ödemek

Eseri Muayene, Ayıbı İhbar (muayene ve ihbar şartları sözleşmede

belirlenebilir.) yükümlülüğü



BK Çerçevesinde Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle 
Sorumluluğu

Ayıp Sebebiyle İş Sahibinin Seçimlik Hakları

•Eser kullanılamayacak ölçüde ayıplı ise sözleşmeden dönme
•Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme
•Bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere onarım isteme
Ayrıca İş sahibinin genel hükümlere göre ve sözleşmede düzenlenen
cezai maddeye göre tazminat isteme hakkı vardır.

Ayıp iş sahibinin talimatı ile doğmuşsa veya herhangi bir sebeple
işsahibine yüklenebilecek nitelikteyse işsahibi bu hakları kullanamaz.

Not: Eser iş sahibinin taşınmazı üzerinde yapılmışsa 
sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa iş sahibi 
sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.



BK Çerçevesinde Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle 
Sorumluluğu

İş sahibi gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse 

eseri kabul etmiş sayılır.

Ayıp sonradan ortaya çıkarsa geçikmeksizin durumu Yükleniciye 

bildirmek zorundadır. Bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır.

Dava Zamanaşımı

 Taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde 2YIL

 Taşınmazlarda 5YIL

Ağır Kusurda 20 YIL 



ÖZETLE ……

• Ne istediğini bilmek… Önleyici Hekimlik….
– Doğru Ekip seçimi (Proje Geliştirici, EPC Firması, Danışman,

Tedarikçi firma, Hukukçu, Sigortacı, Denetim Firması vs.)

- Ayrıntılı EPC Sözleşmesi (Riskler ve çözümü)

- İşin Sözleşme koşullarına göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin

Düzenli denetimi

- Denetim sonucu tespit edilen unsurların ihbarı

- Denetimde tespit edilemeyen sonradan ortaya çıkan performans 
kayıplarının derhal ihbarı



☼ İLETİŞİM

E-posta : dogerli@dogerlihukuk.com Web : www.dogerlihukuk.com    

T :+90 232 4830917 / +90 232 4895118 F: +90 232 4895219

facebook.com/ Dogerlioglu

twitter.com/Dogerloglu

facebook.com/ Enerji Kürsüsü  

twitter.com/enerjikürsüsü

İLETİŞİM

1476 Sok. No: 2 K:8 D:13 Aksoy Plaza 35220 Alsancak-İzmir


