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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi

“altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “ta-

limatları çerçevesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “41 inci maddede yazılı kurallara uyul-

masını da sağlamak üzere,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“ç) Vergi Müfettiş Yardımcılarının gruplarında görevli bulundukları süre boyunca mes-

lek ve hizmet gereklerine en uygun şekilde yetiştirilmesinden sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi

eklenmiştir.

“g) Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci maddeleri gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla

ilişiği kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına katılamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sınav

Kurulu Başkan ve üyelerince” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sözlü sınavın birden fazla ko-

misyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav Kurulu üyesince)” ibaresi eklenmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

2 Ekim 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28783



MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “%20’nin” ibaresi “%5’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde

yer alan “özel eğitim veya” ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardım-

cılarının temel eğitim konuları

MADDE 21 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı

sırasına göre en başarılı %5, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim,

temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar

analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan

oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel

eğitim konuları

MADDE 22 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı

sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur.

Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mev-

zuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Temel eğitim seminer notunun tespiti ve sonucunun değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla ayrı ayrı sı-

nav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir

konu veya konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden alınan puanların

aritmetik ortalamasının %40’ı ile temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden

alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu oluşturur.

(2) Birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarısız olan Vergi Mü-

fettiş Yardımcıları yetki ve yeterlik sınavları beklenmeksizin Bakanlık teşkilatında derecelerine

uygun memur kadrolarına atanırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları

MADDE 24 – (1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eğitime tabi tutulacak

Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bakan tarafından (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde

ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.
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(2) 22 nci maddede belirtilen konulardan temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Vergi

Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim seminer notu başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate

alınarak Başkanlık tarafından (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek gö-

revlendirilir. Başarı sırası, temel eğitim seminer notunun yüksek olandan düşük olana doğru

sıralanması suretiyle belli edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel

ve temel” ibaresi “Temel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “özel ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer

alan “Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları” ibaresi

“Aylıksız izinler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sa-

yıları” ibaresi “Aylıksız izinler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ku-

ralları göz önünde bulundururlar.” ibaresi “kurallara uyarlar.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Başkanlık bu maddede yazılı bilgilerin aynen veya değiştirilerek bilgi işlem sistemi

üzerinden gönderilmesini isteyebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkan-

lığıyla, bunun dışındaki konularda ise doğrudan Başkanlık ile” ibaresi “Başkanlığıyla”, sekizinci

fıkrasında yer alan “yürürlükte olan” ibaresi ise “Başkanlıkça belirlenen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 71 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

71/A maddesi eklenmiştir.

“Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan raporlar

MADDE 71/A – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor

Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-

melik ile belirlenen Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan

rapor ve yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata ve nok-

sanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri, duruma göre Başkanlıkça veya ilgili Grup Başkanlığınca

uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek

üç Vergi Müfettişine birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 10/7/2011 tarihinden sonra yapılan yeterlik sınavlarında, bu madde hükmü dola-

yısıyla 31 inci maddede belirlenen sınav konularından yapılan sınava katılmayan Vergi Müfettiş

Yardımcılarının yeterlik sınav notuna göre en başarılı %5’i (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıkla-

rından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin aylıksız izinlere ilişkin kısmı ile

14 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-

vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Me-

murlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/3/2013 28600
2- 5/6/2013 28668

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2010 27505
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/3/2011 27878
2- 2/7/2011 27982
3- 24/2/2012 28214
4- 3/8/2012 28373
5- 27/3/2013 28600
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/3/2013 tarihli ve

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik
ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin
sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kul-
lanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi
amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek
gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması

öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile bu üretim
tesislerinin kurulmasına ilişkin başvuru yapılmasına ve başvuruların değerlendirilmesine,

b) Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin
ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak uygula-
maya,

c) Lisanssız üretim faaliyeti ile ilgili arazi temini, üretim tesisi devri ve üretim faaliye-
tinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile İlgili Şebeke İşletmecilerinin hak ve yükümlülükle-
rine,

ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faali-
yetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü

maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak

şekilde dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,
b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi,
c) Bağlanabilirlik oranı: Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin kısa devre katkısı

hariç bağlantı noktasındaki üç faz kısa devre akımının, bağlanacak üretim tesisinin nominal
akımına bölümü ile elde edilecek değeri,

ç) Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden
dağıtım veya iletim sistemiyle irtibatlandırılmasını,

d) Bağlantı ekipmanı: Üretim tesisinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısı için
kullanılan, üretim tesisi üzerinde ve/veya üretim tesisi ile bağlantı noktası arasında tesis edilen
koruma ve kumanda sistemlerinin bütününü,
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e) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları
saha veya irtibat noktasını,

f) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Evirici: Doğru akımı alternatif akıma dönüştüren düzeneği,
h) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp, aynı ayın son günü

saat 24:00’da biten süreyi,
ı) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi

bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,
i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul

kararlarını,
j) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiyi,
k) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer

düzenlemeleri,
l) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
m) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eş zamanlı olarak

üretiminin gerçekleştirildiği tesisi,
n) Bu Yönetmelik kapsamındaki kojenerasyon tesisi: Bakanlıkça belirlenen verimlilik

değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisini,
o) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe

ve altında olan kojenerasyon tesisini,
ö) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir dağıtım bölgesinde, bu Yönetmelik kapsamında

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin üretim
tesislerinde İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası
elektrik enerjisi miktarını,

p) Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,
r) Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uy-

gulanmasına Dair Tebliği,
s) Teknik değerlendirme raporu: Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim sahalarının

etkin kullanılmasına ilişkin YEGM tarafından yapılan değerlendirmeyi,
ş) Teknik etkileşim izni: Teknik Etkileşim Analizinin neticesine göre, ilgili kurumlar

tarafından olumlu veya şartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kişilere verilen izni,
t) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantı anlaşması kap-

samında dağıtım veya iletim sistemine bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya da
25/9/2002 tarihinden önce imzalanmış yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım veya ile-
tim sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı,

u) YEGM: Bakanlık Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,
ü) YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve Desteklen-

mesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faali-
yeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve bu Yönetmelik kapsamında yenile-
nebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik
şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin
usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,

v) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyo-
kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan
enerji kaynaklarını,
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y) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

z) YG: Etkin şiddeti 1000 Volt’un üzerinde olan gerilimi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine

aynı baradan bağlı olması halinde ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir.
(3) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattı ve yapı bağlantı hattı ibareleri

İlgili Teknik Mevzuattaki anlam ve kapsama; diğer ifade ve kısaltmalar ise İlgili Mevzuattaki
anlam ve kapsama sahiptir.

Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak

kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:
a) İmdat grupları,
b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri,
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisleri,

ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi
ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis-
leri,

d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesis-
leri,

e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak

üzere kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan

tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde
teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.

(2) Önlisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik
enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi
aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilir.

(3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerinin su kullanım hak-
kına ilişkin işlemler, 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanma-
sına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde
bir tüketim tesisi için birden fazla kojenerasyon veya yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üre-
tim tesisi kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim tesisi için birinci fıkranın (c) bendi kap-
samında kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin
toplam kurulu gücü, birinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki azami kapasiteden fazla olamaz.
Bir gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikrokojene-
rasyon tesisi kurabilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim
tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur.

(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamında yer alan üretim tes-
isleri için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz.
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İKİNCİ BÖLÜM
Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler

Bağlantı esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kap-

samında belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili Şebeke İşletmecisi, üretim
tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasi-
tesine göre üretim tesisini YG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı
başvurusu talebi, ancak İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuat hükümleri kapsamında redde-
dilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen
rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için, 5 inci maddenin
dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir transformatör merkezine yönlendirilen
toplam kurulu gücün 2 MW’ın üzerinde olması halinde ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişi TEİAŞ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunur
ve TEİAŞ’ın görüşleri alınır. Dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, TEİAŞ’ın
bildireceği bağlanabilir kapasiteyi bağlantı görüşlerinin sonuçlandırılmasına esas alır. TEİAŞ,
talepleri kendisine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırır.

(3) YG seviyesinden bağlantı talebinde bulunan rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı
üretim tesisi başvuruları transformatör merkezi bazında ikinci fıkra kapsamında belirlenecek
kapasiteye ulaşıncaya kadar 8 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılacak değer-
lendirme çerçevesinde dağıtım sistemine bağlanır.

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının;
a) (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri bu tesisler ile ilişkilendirilecek tü-

ketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde,
b) (d) bendi kapsamında kurulacak kojenerasyon tesisleri kurulu gücüne bağlı olarak,
iletim sistemine bağlanır.
Bu fıkra kapsamında iletim sistemine bağlanacak üretim tesisi başvuruları için bu Yö-

netmelikte dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisi başvurularında dağıtım şirketince yürü-
tülmesi öngörülen iş ve işlemler, TEİAŞ tarafından yürütülür.

Bağlantı başvurusu
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri

haricindeki üretim tesislerinde üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bağlantı ve
sistem kullanımı amacıyla, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan Ek-1’de yer alan Lisans-
sız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile doğrudan İlgili Şebeke İşletmecisine başvurur. Bu baş-
vurularda;

a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım
hakkını gösterir belge,

b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,
c) Biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile rüzgâr ve güneş ener-

jisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hak-
kının elde edildiğine dair belge,

ç) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz ve-
ya dekont,

d) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
sunulur.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak isteyen
gerçek veya tüzel kişiler sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı edinimi amacıyla, Ek-2’de yer
alan Başvuru Dilekçesi ve Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile te-
sisin kurulacağı yerin İl Özel İdaresine başvuruda bulunur. Söz konusu başvuru ekinde; birinci
fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur. İl Özel İdareleri,
üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüş almak için her
takvim ayı içinde alınan bağlantı başvurularını takip eden ayın ilk beş günü içinde DSİ’nin
yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. İlgili DSİ birimi, su rejimi açısından uygunluk görüşünü
kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe kadar sonuçlandırır ve İl
Özel İdaresine gönderir. DSİ’nin ilgili birimi tarafından gönderilen görüşün olumlu olması ha-
linde, İl Özel İdaresi olumlu görüşün kendisine ulaştığı ayı takip eden ayın ilk beş günü içeri-
sinde bağlantıya ilişkin başvuruyu İlgili Şebeke İşletmecisine gönderir. Başvuruların İl Özel
İdaresi tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine gönderilmemesi halinde, yatırılan başvuru bedeli
başvuru sahibinin talebi üzerine İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından başvuru sahibine iade edi-
lir.

(3) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi, DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen
belgeleri de başvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür. DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta is-
tenen bilgi veya belgeler tamamlanmadan hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak ama-
cıyla başvuru yapılamaz.

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile (d) bendi kapsamında kurulacak üre-
tim tesisine ilişkin bağlantı başvurusu birinci fıkrada yer alan belgeler ile;

a) İletim seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için TEİAŞ’a,
b) Dağıtım seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için ilgili dağıtım şirketi veya OSB

dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye,
yapılır.
(5) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, başvuruda

bulunduğu ay içerisinde ilgili üretim tesisine ilişkin yazılı olarak kurulu güç değişikliği tale-
binde bulunması halinde,

a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir.
b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler başvuru ekinde sunulur.
Bağlantı başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel

kişilerin her takvim ayı içinde alınan başvuruları ile İl Özel İdarelerinden yönlendirilen baş-
vurular, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından, takip eden ayın ilk yirmi günü içinde toplu olarak
değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları değerlendir-
meye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine eksikliklerin on iş
günü içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin süresinde tamam-
lanmaması halinde, başvuru reddedilerek sunulan belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ilgili
İl Özel İdaresine konu hakkında bilgi verilir. Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular
başvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiğine ilişkin belgelerin İlgili Şebeke İşlet-
mecisinin evrakına giriş tarihi itibari ile değerlendirmeye alınır. Bu başvuruların değerlendir-
mesi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yapılmış olan başvurularla birlikte yapılır.

(2) TEİAŞ görüşü sorulan başvurular, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB da-
ğıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı tarih itibariyle mevcut başvurular ile birlikte Tebliğ’de
belirlenen usule göre değerlendirilir. Birinci fıkrada belirlenen süre bu başvurularda sadece da-
ğıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin işlemleri için uygulanır.
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(3) Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan; bağlantı noktası uygun bulunanlar ile al-
ternatif bağlantı önerilen başvurular hakkında YEGM tarafından Teknik Değerlendirme Raporu
hazırlanması için Tebliğ’de belirlenen usule göre işlem tesis edilir. Birinci fıkrada belirlenen
süre bu başvurularda sadece İlgili Şebeke İşletmecisinin işlemleri için uygulanır.

(4) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Şebekeye bağlantısı yapılacak olan üretim tesi-
sinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede;

a) Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması,
b) Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması,
c) Başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek

olması,
ç) Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması,
d) Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamındaki başvuru olması,
e) Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun olma-

ması,
kriterleri sırasıyla uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan başvuru sahiplerinin yıllık tü-

ketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık
tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. İnşa aşama-
sındaki tesisler için yapılan başvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki benzer
abonelerin tüketimlerine göre hesap yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla
başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda İlgili Şebeke İşletmecisine veya varsa ilgili İl
Özel İdaresine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınır.

(5) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu madde kapsamında değerlendirilen başvurulara ilişkin
gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa
alternatif bağlantı önerisini kendi internet sayfasında bir ay süreyle ilan eder, hidrolik kaynağa
dayalı üretim tesislerine ilişkin değerlendirme sonuçlarını ilgili İl Özel İdaresine yazılı olarak
bildirir.

Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru
MADDE 9 – (1) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından Ek-3’te yer alan

örneğe uygun Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi düzenlemeye, başvuru yapılan İl Özel İdaresi
yetkilidir. İlgili İl Özel İdaresi, su kullanım hakkı izin belgesini ancak başvurunun DSİ taşra
teşkilatınca üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüşü ve
İlgili Şebeke İşletmecisinin uygun bağlantı görüşünün birlikte bulunması halinde düzenleye-
bilir.

(2) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından ilgili İl Özel İdaresinden su
kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun
bulunan veya İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası öne-
risini kabul edenler ile rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu
olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir. Ken-
disine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu
su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ
tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir. Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk
doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın
yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Doksan gün içinde proje onayı için
başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sun-
muş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.
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(3) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine süresi
içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi kendileriyle otuz gün
içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür:

a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde
alınması gereken proje onayı,

b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.
(4) Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerinin,

söz konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından anlaşılması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişilere İlgili Şebeke İşletmecisi tara-
fından üç ay ilave süre verilir.

(5) Kendisine dördüncü fıkra kapsamında ek süre verilen başvuru sahiplerinin, verilen
ek süre sonuna kadar söz konusu belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine sunamamaları halinde,
ilgili gerçek veya tüzel kişiler bağlantı anlaşması imzalama hakkını kaybeder ve mevcut bel-
geleri kendisine iade edilir.

(6) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından su kullanım hakkı izin belgesi
verilen, diğer kaynaklar bakımından İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından kendisi için Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, İlgili Şebeke İş-
letmecisi ile bağlantı anlaşması imzalanana kadar kurulu güç değişikliği talebinde bulunula-
maz.

(7) Bağlantı anlaşması imzalanan üretim tesislerinde kurulu güç artışı talebinde bulu-
nulması halinde, ilgili talep söz konusu talebin yapıldığı ayda yapılan diğer tüm başvurular ile
birlikte değerlendirilir. Bu kapsamda;

a) Söz konusu talebe İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından olumsuz görüş verilmesi veya
önerilen alternatif bağlantı görüşünün ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi
halinde, başvuru sahibine ait mevcut bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam eder.

b) Söz konusu talebe İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından olumlu görüş verilmesi veya
önerilen alternatif bağlantı görüşünün ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul edilmesi
halinde, kabul edilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde üretim tesisinin projesi tadil edi-
lerek ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel ki-
şilerin onayına sunulur. Proje onayının tamamlanmasından itibaren otuz gün içerisinde ilgili
bağlantı anlaşması yeni kurulu güce göre revize edilir. İlgili gerçek veya tüzel kişinin süresi
içerisinde anlaşmayı imzalamaktan imtina etmesi halinde, kurulu güç artışı talebine ilişkin bağ-
lantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu durumda ilgili kişinin başvuruda sunduğu
belgeler kendisine iade edilir.

c) Kurulu güç artışına ilişkin talebin olumlu bulunması halinde, ilgili üretim tesisinin
tamamlanması için 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelere ilave olarak altı ay
ek süre verilir.

ç) Bu fıkra kapsamında kurulu güç artışı talebine, üretim tesisinin geçici kabulü yapılana
kadar sadece bir defa izin verilebilir.

Bağlantı ve sistem kullanımı
MADDE 10 – (1) Üretim tesisinin Şebekeye bağlantısında kullanılacak olan bağlantı

ekipmanı üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin Şebekeye bağlantısında, ko-
rumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı ekip-
manı kullanılması durumunda, bağlantı ekipmanları da üretim tesisine ilişkin kabul testlerine
dâhil edilir.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında; Şebekeye bağlanacak üreticilerle yapılacak bağlantı
ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, İlgili Şebeke İşletmecisinin gö-
rüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen genel hükümler İlgili Şebeke İşletmecisinin
ve Kurumun internet sayfalarında yayımlanır.

(3) Bağlantıya ilişkin mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantı anlaşmasında belirlenir.
(4) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme

enerji verebilir. Bu tarih hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya
tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce olamaz.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya sis-

temden çektiği net enerji miktarı için,
b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve sis-

temden çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı,
sistem kullanım bedeli öder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim Kaynak Belgesine ve Teknik Hususlara İlişkin Hükümler

Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üre-

tim yapmak amacıyla İlgili Şebeke İşletmecisi ile bağlantı anlaşması ve sistem kullanım an-
laşmasını imzalayan üreticilere, talep etmeleri halinde, Ek-4’te yer alan örneğe uygun Üretim
Kaynak Belgesi İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından verilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurular İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından en
geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında aynı üretim dönemine ilişkin
sadece bir kez Üretim Kaynak Belgesi verilir.

Bağlantı noktası seçimi
MADDE 12 – (1) Başvuruda beyan edilen üretim tesisi kurulu gücünün;
a) 11 kWe ve altında olması halinde AG,
b) 11 kWe’nin üzerinde olması halinde yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG

veya YG,
seviyesinden Şebekeye bağlanır. Bu husustaki bağlantı şartları, Tebliğ ile düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında Şebekeye bağlanan tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim

tesislerinin Şebekeye bağlantısı için ek yatırım gerekmesi halinde İlgili Mevzuat hükümleri
çerçevesinde işlem tesis edilir.

(3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesis-
lerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör
olması halinde transformatör gücünün yüzde otuzunu geçemez. Transformatörün başvuru sa-
hibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olur.

(4) İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir
kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-5’te yer alan tabloya göre belirlenir.

(5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının;
a) Kurulu gücü 1000 kWe’ın üzerindeki kojenerasyon tesisleri için 30’un,
b) Diğer üretim tesisleri için 70’in,
üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması durumun-

da İlgili Şebeke İşletmecisi bağlantı için başka bir bağlantı noktası teklif edebilir.
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(6) Tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim tesisleri hariç olmak üzere bağlantı noktası
tadil talepleri, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen hükümlere göre değerlendirilir.

(7) Tüketim tesisi ile aynı yerde olmayan üretim tesisi ya da tesislerinin Şebekeye bağ-
lantısı için gereken ek yatırımlar İlgili Mevzuat hükümlerine göre İlgili Şebeke İşletmecisi ta-
rafından yapılır.

İşletme koşullarının dışına çıkılması
MADDE 13 – (1) Can ve mal emniyetinin sağlanması için, bu Yönetmelik kapsamında

kurulan üretim tesisi ile bağlantı ekipmanının, şebeke kaybı olması veya kısa devre arızası
oluşması durumlarında Tebliğde belirlenen koşullara uygun olarak Şebekeyle bağlantısının ke-
silmesi zorunludur. Üretim tesisi, bu durumların her birinde sistemde adalanmaya neden ol-
madan Şebekeden ayrılmalıdır.

(2) İlgili Şebeke İşletmecisi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki
Şebekenin durumuna göre İlgili Mevzuatta öngörülen işletme koşulları dışına çıkılmaması ve
üretim tesisinin fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin
alınmasını isteyebilir.

Teknik sorumluluk
MADDE 14 – (1) Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin ya-

pımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tü-
zel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden
yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince,
İlgili Teknik Mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya
bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür.

(2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin İlgili Mevzuat ve İlgili
Teknik Mevzuata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu mevzuata aykırı-
lıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.

Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel

kişi; Şebekeye bağlanacak üretim tesisinin, bu Yönetmelik ve Tebliğ’de tanımlanan kriterlere
ve bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çerçeve-
sinde İlgili Şebeke İşletmecisine bildirir. Üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğu İlgili Şe-
beke İşletmecisi tarafından tutanakla imza altına alınır. Bu kapsamda;

a) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişi; İlgili Şebeke İşletmecisi ile birlikte imzalanan
geçici kabule hazır tutanağı ile uyum raporunu kabul işlemi için Bakanlık veya Bakanlığın
yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilere sunar ve kabul başvurusu yapar. Uyum raporunda;
imalat testi, tip testleri (Ek-6) veya sertifikaları ile ilgili teknik veriler ve parametreler yer alır.

b) Kabul işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır ve kabul işleminden sonra İlgili
Şebeke İşletmecisi ile bir ay içinde sistem kullanım anlaşması imzalanır.

(2) Üretim yapan gerçek veya tüzel kişi, üretim tesisinin bakımından sorumludur. Üre-
tim tesisinin ve bağlantı sisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği zaman
dilimlerinde ve bağlantı anlaşmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik bakımlarının İlgili
Teknik Mevzuata göre yaptırılması veya işletme sorumlusu tarafından yapılması ile yapılan
bakımlara ilişkin raporların İlgili Şebeke İşletmecisine sunulması zorunludur. İşletme sorum-
lusu periyodik bakımlardan İlgili Şebeke İşletmecisine karşı ayrıca sorumludur.

(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim
tesisi ve bağlantı sisteminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelik ve Tebliğ ile bağ-
lantı ve sistem kullanım anlaşmalarında belirlenen esaslara uygunluğunu kontrol edebilir.
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Sayaçlar
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla üçüncü fıkra hükmü saklı

kalmak kaydıyla;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında

belirlenen yere İlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi sağla-
yabilecek çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır.

b) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde bağlantı anlaş-
masında belirlenen yere İlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi
sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik
sayaç takılır. Bu kapsamda tesis edilecek sayaçların, ilgili tesislerin bağlantı noktasında yer al-
ması esastır.

(2) Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç
bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası Şebekeye bağlantı noktasında
birinci veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek sayaçtır.

(3) Kurulu gücü 50 kW’nın üzerinde olan üretim tesisleri için birinci ve ikinci fıkralara
göre tesis edilen sayaçların, İlgili Mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine
uyumlu olması zorunludur.

(4) Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teşvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile kojenerasyon ve mikro kojenerasyon tesislerinde üretilen
elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde sayaç tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Hükümler

İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti
MADDE 17 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını

karşılamak için üretim yapmaları esastır. Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (e),
(f) ve (g) bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile
aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölge-
sinde olması şartıyla aynı kişinin uhdesindeki başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tü-
ketilebilir.

(2) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel
kişilerin üreterek Şebekeye verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını;

a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olması halinde bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda ve/veya,

b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olmaması halinde üretim sayacından
elde edilen saatlik verilerden, tüketim tesisine ilişkin saatlik sayaç verilerinin veya tüketim sa-
yaçlarından saatlik bazda veri alınamayan tüketim tesisleri için dengeleme ve uzlaştırma iş-
lemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak
elde edilen saatlik tüketim verilerinin mahsuplaştırılması suretiyle saatlik bazda,

tespit eder.
(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir üretici için ikinci

fıkra kapsamında elde edilen saatlik verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi
bazında Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine
kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.

(4) İlgili Şebeke İşletmecileri; kendi şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam
ihtiyaç fazlası üretim miktarını,

a) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak bazında,
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b) 18 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki lisanssız
üreticiler için,

ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası
ile her ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir.

(5) Lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak
ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Yönetim Sisteminde kayıtlı tüketim sayacı
için sayaçta okunan değer yerine lisanssız üretim kapsamında yapılan üretim ve tüketimin mah-
suplaştırılması neticesinde ortaya çıkan değer girilir. Bu kapsamda üretim tesisine ilişkilendi-
rilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, tüketim tesisi için enerji tedariğinin tek bir
tedarikçiden karşılanması zorunludur.

(6) OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji
ancak OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesislerinde tüketilebilir.

(7) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinden sis-
teme verilen enerji, ancak serbest bölge sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinde tüke-
tilebilir. Bu kapsamda sisteme verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez.

İhtiyaç fazlası enerjinin satın alınması
MADDE 18 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve
işletilen;

a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her
fatura döneminde Şebekeye verilen net elektrik enerjisi ile,

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üre-
tilerek Şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için
tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa
ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendi-
rilmek üzere, on yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin 10 uncu maddenin dör-
düncü fıkrası çerçevesinde Şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bentleri kapsamında yenilenebilir
enerji kaynakları dışında diğer kaynaklardan, gerçek veya tüzel kişilerce kurulan üretim tesis-
lerinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, görevli tedarik şirketi tarafından YEK Ka-
nununa ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük fiyattan, tesisin Şebekeye enerji vermeye
başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle satın alınır.

(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kurulan üretim tesis-
lerinden Şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı İlgili Mevzuat uyarınca,
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi
ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Bir tüketim tesisi için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında farklı ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin kurulması halinde Şebekeye
verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi duru-
munda, bu tesislerden Şebekeye verilen enerji YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde bu üretim
tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düşük olan
kaynak fiyatından YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır.
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(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve/veya (d) bentleri kapsamında kurulabilecek
üretim tesisleri ile aynı fıkranın diğer bentleri kapsamında kurulabilecek üretim tesislerinin
birlikte kurulması halinde, Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden
verildiğinin tespit edilememesi durumunda, söz konusu enerji miktarı İlgili Mevzuat uyarınca,
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi
ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) 18 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kap-

samındaki elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş
kabul edilir ve YEKDEM kapsamında değerlendirilir.

(2) 18 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi
tarafından düzenlenen tarife kapsamında enerji alan tüketicilere satılabilir.

(3) Lisanssız üreticiler bu Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaşma ve/veya
Organize Toptan Elektrik Piyasalarında satış yapamazlar.

İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tespiti ve ödenmesi
MADDE 20 – (1) Görevli tedarik şirketi, YEKDEM kapsamında satın almakla yüküm-

lü olduğu enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını
hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

a) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji
miktarı için yapılacak ödemeyi; 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için be-
lirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cet-
velde kaynak bazında belirlenen fiyatla; çarparak belirler.

b) Bu fıkranın (a) bendine göre belirlediği bedele, 21 inci madde uyarınca belirlediği
bedeli ilave ederek ilgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödemeyi bulur.

c) Bu fıkranın (b) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri kaynak bazında
toplayarak kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler.

ç) 18 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji
miktarı için yapılacak ödemeyi; 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için be-
lirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde
bu üretim tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en dü-
şük olan kaynak fiyatıyla çarparak belirler.

d) Bu fıkranın (c) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedellerin toplamı ile (ç)
bendi kapsamında belirlenen bedeli toplayarak ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine
bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB) belirler.

e) Bu fıkranın (d) bendi uyarınca bulduğu miktarı piyasa işletmecisine piyasa yönetim
sistemi üzerinden her ayın ilk altı iş günü içerisinde bildirir.

f) Piyasa işletmecisi tarafından kendisine yapılan ödemeyi ilgili üreticilere öder.
(2) Görevli tedarik şirketi, birinci fıkra hükümlerine göre piyasa işletmecisine bildirdiği

bedelin kendisine eksik ödenmesi halinde birinci fıkra kapsamındaki ödemeleri aynı oranda
eksik yapar. Piyasa işletmecisinin önceki fatura dönemlerinden kalan eksik ödemesini ilgili fa-
tura döneminde fazla ödeme şeklinde yapması halinde fazla kısım eksik ödeme yapılan üreti-
cilere payları oranında ödenir.
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(3) Görevli tedarik şirketleri 18 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın almakla
yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için
sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar;

a) 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek kendisine bil-
dirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en
düşük fiyatla çarparak yapılacak ödemeyi belirler.

b) 17 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine yapılan bildirim tarihini izle-
yen altı gün içerisinde, Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas
birim fiyatı ilgili kişiye bildirir.

c) İlgili kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli tedarik şirketine tebliğ tarihini iz-
leyen on iş günü içerisinde, fatura bedelini ilgili kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.

(4) Görevli tedarik şirketinin, ikinci fıkrada belirlenen istisna dışında, ödemede temer-
rüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

Yerli ürün kullanımının desteklenmesi
MADDE 21 – (1) Görevli tedarik şirketleri 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında

satın almakla yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura döneminde
yapacağı yerli ürün kullanımını destekleme bedelini, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre
belirlenen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde belirlenen fi-
yatlardan yararlanarak Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi uyarınca çıkarılan yönetme-
liğe göre hesaplanmış destek fiyatıyla çarparak belirler.

(2) Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla üretim
tesisi kurulması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir üretim tesisinden sisteme verilen
ihtiyaç fazlası enerji için birinci fıkra hükümleri ayrı ayrı uygulanarak bulunur.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisleri birinci veya ikinci fıkra kapsa-
mındaki desteklerden tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle yarar-
lanabilir.

İtirazlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, bu

Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci, 20 nci ve 21 inci maddeleri ile Tebliğin ilgili maddeleri hükmü
uyarınca görevli tedarik şirketi tarafından yapılan iş ve işlemlere, işlemin kendilerine bildirim
tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraz edebilir.

(2) Görevli tedarik şirketi, itiraz tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraza konu
işlemi yeniden inceleyerek gerekmesi halinde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.

(3) Ödemeye esas miktarların ve bedelin değişmesi halinde fark bir sonraki fatura dö-
neminde düzeltilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tüketim tesisi ve tüketim birleştirme
MADDE 23 – (1) Aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri

tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi,
uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek
bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir. Tüketim birleştirmeye katılan
kişilerin her birinin ayrı ayrı tüketim tesisi ya da tesislerinin olması gerekir.

(2) Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, bu Yönetmelik hükümlerinden
yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekalet sözleşmesiyle tam ve sınırsız olarak yet-
kilendirir.
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(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel
kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin
elektrik enerjisi tüketimi ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesisle-
rinde üretilecek elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi
sayılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilen-
dirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Görevli tedarik şirketi ile İlgili Şebeke İşletmecisi iş ve
işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında tüketimini birleştiren kişiler, bu birleştirmeden kaynak-
lanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözerler.

(5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek bir inşaat ruhsatı kapsamında
yapılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden tüketim birleştirme hükümleri çerçevesinde
tüketim birleştirmesi yapılabilir.

(6) İhtiyacı karşılanacak tüketim tesisinin, en geç ilgili üretim tesisinin geçici kabulünün
yapıldığı tarih itibariyle enerji tüketiyor olması zorunludur.

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Şebekeye bağlanacak üretim tesis-

lerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;
a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim

tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetme-

liği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre,
içerisinde tamamlanması zorunludur. Mücbir sebepler dışında, bu sürelerin sonunda

üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması ile su kullanım haklarına ilişkin
izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Denetim
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında lisanssız faaliyet gösteren gerçek veya

tüzel kişilerin bu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerinin inceleme ve denetimi il-
gisine göre İlgili Şebeke İşletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketi tarafından yapılır.

Kamulaştırma
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum

tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmaz.
Bilgilerin toplanması
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel

kişiler, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bu Yönetmelik ve Tebliğ çerçevesinde istenen bilgi
ve belgeleri süresi içerisinde ve İlgili Şebeke İşletmecisine sunmakla yükümlüdür.

(2) İlgili Şebeke İşletmecileri her ay, bir önceki aya ait bu Yönetmelik kapsamında;
a) Üretim başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanan gerçek veya tüzel kişileri,
b) Üretim tesisi işletmeye giren gerçek veya tüzel kişiler ile bu tesislerin kurulu gücünü,

üretim miktarını, kaynak türünü, gerilim seviyesini ve üretim teknolojisini,
c) Üretim tesisinin bulunduğu ili ve ilçeyi,
ç) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri,
Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlüdür.
Yasaklar ve yaptırımlar
MADDE 28 – (1) İlgili Şebeke İşletmecileri ile görevli tedarik şirketleri, bu Yönetmelik

kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler arasında ayrım yapamaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri İlgili Mevzuat kapsamında denge-

leme birimi olamaz ve bu kapsamda uygulamalara katılamaz.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, bu Yö-
netmelikte belirtilen istisnalar dışında, ticarete konu edilemez ve üretim tesisinin bulunduğu
dağıtım bölgesinin dışında tüketime sunulamaz.

(4) Bu Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi,
ilgisine göre İlgili Şebeke İşletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketi tarafından ihtar edilerek
aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir.
Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi ve söz konusu aykırılığın Şebekenin işleyi-
şine zarar vermesi durumunda; bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin
sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından doğ-
rudan veya görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine engellenebilir. Bu fıkra kapsamına giren
gerçek veya tüzel kişiler konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile beşinci fıkra kapsamında Kuruma
bildirilir.

(5) Lisanssız üretim faaliyeti gösteren kişilerin İlgili Mevzuat hükümlerine aykırı dav-
ranması durumunda, Kurul tarafından Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırımlar uy-
gulanır.

Üretim tesisi devri
MADDE 29 – (1) Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki

üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya İlgili Mevzuat kap-
samında üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir.
Geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri, bu fıkra kapsamında devre konu edilemez.

(2) Birinci fıkra kapsamında üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tü-
zel kişiler, devir işlemi gerçekleşmeden önce eşzamanlı olarak İlgili Şebeke İşletmecisine baş-
vuruda bulunur. İlgili Şebeke İşletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan başvuruları devir için
gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Devir işle-
mi, devir alacak gerçek veya tüzel kişinin bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını
imzalamadığı sürece, İlgili Şebeke İşletmecisi nezdinde geçerlilik kazanmaz.

(3) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri açısından bu madde kapsamında yapıla-
cak devirlerde ikinci fıkrada belirtilen iş ve işlemlere ek olarak, ayrıca devir işleminden önce
ilgili su kullanım hakkı izin belgesinin devir alacak gerçek veya tüzel kişi adına düzenlendiğinin
belgelenmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında yapılacak olan devir işlemlerinde ikinci fıkrada
belirtilen anlaşmaların imzalanmasından önce söz konusu izin belgesi, İlgili Şebeke İşletme-
cisine sunulur.

(4) Lisanssız üretim kapsamındaki bir üretim tesisi için bankalar ve/veya finans kuru-
luşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, sözleşme
hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları İlgili Şebeke İşletmecisine gerekçeli ola-
rak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir
başka gerçek veya tüzel kişiye ilgili üretim tesisine ilişkin tüm yükümlülükleri üstlenmek şar-
tıyla söz konusu üretim tesisinin devredilmesini ve ilgili gerçek veya tüzel kişi ile bağlantı ve
sistem kullanım anlaşması imzalanmasını talep edebilir. Sözleşme hükümlerine aykırılığın bel-
gelenmesi halinde, bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından bildirilen gerçek veya tüzel
kişi ile üretim tesisi devri kapsamında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. Bu
fıkra kapsamında yapılan devir işlemlerinin, devir işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren
on iş günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bi-
rinci fıkra hükmü bu fıkra kapsamındaki tesisler için uygulanmaz.

Lisansa konu bir üretim tesisinin lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması
MADDE 30 – (1) Lisansa konu bir üretim tesisinin bu Yönetmelik hükümleri çerçeve-

sinde lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması ilgili üretim tesisinin;
a) Geçici kabulü yapılarak işletmeye geçmiş olması,
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b) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan üretim tesisleri kapsamında olması,
c) Başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişinin, tüketiminin tamamını veya bir kısmını

ilgili üretim tesisinden karşılayacağı mevcut bir tüketim tesisinin olması,
şartlarının birlikte sağlanması halinde mümkündür.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren gerçek veya tüzel kişiler; bu Yönetmelik çerçevesinde

lisanssız üretim faaliyetinde bulunmak istemeleri halinde, ilgili kişinin uhdesindeki üretim
tesisi ile ilişkilendirilecek aynı kişi uhdesindeki tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin belgeler
ile birlikte üretim tesisinin bulunduğu bölgede yer alan İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda
bulunur. Bu kapsama giren üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişinin lisansına kayıtlı olan
bağlantı noktasına ilişkin bağlantı hakkı korunur. İlgili Şebeke İşletmecisi, bu fıkra kapsamında
yapılan başvuruları bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli belgelerin tamamlandığı tarihten iti-
baren otuz gün içerisinde sonuçlandırır.

Diğer hükümler
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a kadar olan yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine emreamade kapasite bedeli tahakkuk et-
tirilmez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından tahsil edilebilecek başvuru bedeli,
b) Görevli tedarik şirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında fiilen üretim yapan kişiler

için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim bedeli,
her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin İlgili

Mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak YEK Kanu-

nuna ekli II sayılı Cetvelde adı geçen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin,
ithalat tarihi baz alınarak, en fazla önceki beş takvim yılında üretilmiş olması zorunludur.

(4) Kurum; lisanssız üretim tesislerinin sisteme bağlantısı, sistem kullanımı, lisanssız
elektrik üretimi yapmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile Şebekenin ilgili mevzuatta
öngörülen güvenlik, teknik ve kalite esaslarına göre işletilmesine dair bu Yönetmeliğin uygu-
lanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

(5) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili dağıtım bölge-
sinde bu Yönetmelik çerçevesinde trafo merkezi bazında dağıtım sistemine bağlanabilecek üre-
tim tesisi kapasitelerini içinde bulunulan yıl için, Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarının ilk
haftası içerisinde kendi internet sayfalarında yayımlamakla yükümlüdür.

(6) İlgili Şebeke İşletmecileri ve görevli tedarik şirketleri bu Yönetmelik ve Tebliğ hü-
kümleri uyarınca sahip oldukları bilgileri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çer-
çevesinde saklamak ve korumakla yükümlüdür.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, bu Yö-
netmelik ve Tebliğde belirtilen hususlar dışında, bağlantı ve sistem kullanımından kaynaklanan
her türlü bedel için İlgili Mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Bu Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen istisnalar dışında başvuru bedeli iade edilmez.
Atıflar
MADDE 32 – (1) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe
yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
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Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmemiş başvurulara ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik

kaynaklar dışında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için İlgili Şebeke İşletmecisine baş-
vuruda bulunmuş ve başvurusu hakkında kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gön-
derilmemiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında varsa ek olarak sunması gereken belgeleri, yüzseksen gün içerisinde İlgili Şebeke
İşletmecisine sunmaları zorunludur. Söz konusu belgelerin yüzseksen gün içerisinde edinile-
mediğinin İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi üç
ay süreyle eksik belgelerin ulaşmasını bekler. Gerekli tüm belgeleri süresinde tamamlayan ger-
çek veya tüzel kişilerin başvurusu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmiş başvurulara ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik

kaynaklar dışında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için İlgili Şebeke İşletmecisine baş-
vuruda bulunmuş ve başvurusu hakkında kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gön-
derilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerden;

a) Rüzgar enerjisine dayalı başvurular dışındaki diğer başvuru sahibi gerçek veya tüzel
kişiler, 7 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde sunulması gereken ek belgeler ile 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde sunulması gereken belgeleri yüzseksen gün içerisinde
İlgili Şebeke İşletmecisine eksiksiz sunması halinde söz konusu kişi ile otuz gün içerisinde
bağlantı anlaşması imzalanır.

b) Rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler için, bu Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında YEGM’den rüzgar enerjisine dayalı başvurular için Teknik Değer-
lendirme Raporu talep edilir. Bu kapsamda;

1) Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması halinde başvuru belgeleri iade
edilir.

2) Teknik Değerlendirme Raporunun olumlu olması halinde, ilgili başvuru hakkında
birinci fıkranın (a) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında istenen belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine süresi içinde
sunamayan başvuru sahipleri bağlantı anlaşmasını imzalama hakkını kaybeder ve mevcut bel-
geleri iade edilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen belgelerin zamanında edinilemediğinin İlgili
Şebeke İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi üç ay süreyle eksik
belgelerin ulaşmasını bekler.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında rüzgar enerjisine dayalı başvurular için aynı
bendin (2) nolu alt bendinde öngörülen süre, Teknik Etkileşim İzninin düzenlendiği tarihten
itibaren başlatılır. Bu fıkra kapsamında Teknik Etkileşim İzninin, düzenlenme tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisine sunulması zorunludur. Teknik Etkileşim
İzninin, süresi içerisinde ilgili tüzel kişiye sunulmaması halinde, bağlantı başvurusu geçersiz
sayılır ve ilgili belgeler başvuru sahibine iade edilir.

(5) Bu madde kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin Teknik Etkileşim İznini en geç
31 Aralık 2014 tarihine kadar İlgili Şebeke İşletmecisine sunmaları zorunludur.

Teknik etkileşim izni
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31 Aralık 2014 tarihine kadar; rüzgar enerjisine dayalı baş-

vurular için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süre, Teknik Etkileşim
İzninin düzenlenme tarihinden itibaren başlatılır. Teknik Etkileşim İzninin, düzenlenme tari-
hinden itibaren otuz gün içerisinde proje onayı için ilgili tüzel kişiye sunulması zorunludur.
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Üretim tesisisin dağıtım bölgesinde tüketim tesisisin OSB dağıtım şebekesinde ol-
ması halinde yapılacak işlemler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Üretim tesisisin dağıtım bölgesinde, tüketim tesisisin OSB
dağıtım bölgesinde olması halinde, ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilebilmesi için piyasa
işletmecisi tarafından yapılması gerekli ilave yazılım çalışmaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için verilen mevcut bağlantı görüşlerinin
geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik
kaynağa dayalı üretim tesisleri için verilmiş olan bağlantı görüşleri geçersiz hale gelir.

Mevcut tüketim birleştirme başvuruları
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 23 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlama,

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketim birleştirme çerçevesinde başvuruda
bulunan ve İlgili Şebeke İşletmecisi ile bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek veya tüzel
kişiler için uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında başvurmuş olup bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle bağlantı anlaşması henüz imzalanmamış olan gerçek veya tüzel kişilere, bu Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/20)

Başvuru
MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönet-
melik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; Kuveyt’te yerleşik Equate Petrochemical Com-
pany ve The Kuwait Olefins Company firmaları ile adı geçen firmaların Birleşik Arap Emir-
likleri’nde yerleşik aracı ithalatçı firması MEGlobal International FZE, Kuveyt menşeli “Mono
Etilen Glikol (MEG)” için ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

Önleme tabi madde
MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde, “2905.31-Etilen glikol (etandiol)” gümrük tarife

pozisyonunda yer almakta olup kısaca MEG olarak adlandırılmaktadır.
Mevcut önlem
MADDE 3 – (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11) ile Kuveyt menşeli bahse
konu ürün ithalatında Equate Petrochemical Company için CIF bedelin %6’sı, diğer üretici/ih-
racatçılar için ise CIF bedelin %20’si düzeyinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 4 – (1) Başvuruda sağlanan bilgiler ile Türkiye İstatistik Kurumu ithalat ista-

tistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, Kuveyt menşeli dampingli ithalattan
kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin mevcut
olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 5 – (1) Yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İtha-

latta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, yürürlükteki mevcut önlemin kaldırılması
halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olup olmadığının tespiti
için Yönetmeliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde bir gözden geçirme soruşturması açılmasına
karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11)’in “Ka-
rar” matlaplı 25 inci maddesinde Kuveyt menşeli ithalat için gösterilen meri önlem, bu soruş-
turma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 6 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı
üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.
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(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların, yerli üreticilerin ve yabancı üretici/ihracatçıların

soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasın-

daki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden edinmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve

çabuklaştırmak amacıyla Kuveyt’in Ankara’da bulunan Büyükelçiliğine de bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 7 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği

ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen

diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,

bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak

ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 6 ncı

maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi

veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün

içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi ver-

meyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin

karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 10 / 204 77 26

Faks : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta : ags204@ekonomi.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.
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Şeker Kurumundan:

ŞEKER İHRACATI VE ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; şekerin yurt içi arz talep dengesini, fiyatlarını,

stok durumunu, üretici ve imalatçı ihracatçıların durumları dikkate alınarak ihracına ve ön izin
belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; şeker için ihraç ön izin belgesi düzenlenmesine, izlenme-

sine ve ihracatçıların ve/veya şirketlerin sorumluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile iş-

lenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,
b) DİİB: Dâhilde İşleme İzin Belgesini,
c) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-

tıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
ç) Elektronik imza yetkilisi: İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili olan ve EVİS üzerindeki

başvuruyu elektronik imza veya mobil imza ile imzalayan kişiyi,
d) ESHS: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Tek-

nolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve
elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel
hukuk tüzel kişileri olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını,

e) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,
f) İhracatçı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip

şeker ihracatı yapan gerçek veya tüzel kişileri, 
g) İhraç ön izin süresi: İhracatçıdan ve/veya şirketlerden istenecek bilgi ve belgeler de

dikkate alınarak en fazla altı aya kadar Kurumca takdir edilen izin süresini, 
ğ) Kanun: 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununu,
h) Kullanıcı: EVİS üzerinden ihracatçı adına başvuruları giren, işlemin takibini yapan

ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ihracatçı tarafından bildirilen yetkilendirilmiş
kişi veya kişileri, 

ı) Kurul: Şeker Kurulunu,
i) Kurum: Şeker Kurumunu,
j) Mobil elektronik imza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin

sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartın kullanılarak yaratılan ve 5070 sa-
yılı Elektronik İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik
sertifikayı, 

k) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu mad-
desinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı, 
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l) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şe-
ker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kris-
tallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu,
sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen
şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

m) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya
işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.
İhracatçıların tanımlanması
MADDE 5 – (1) EVİS üzerinden ihraç ön izin belgesi talebinde bulunulabilmesi ve di-

ğer işlemlerin yapılabilmesi için ihracatçılara ilişkin bilgiler, Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır.
Bu işlem için aşağıda sıralanan bilgi ve belgeler, ihracatçılar tarafından dilekçe ekinde Şeker
Kurumuna iletilir.

a) EK-1’de yer alan ihracatçı bilgileri, 
b) Ana sözleşmede ihracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzen-

lenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 
c) Kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da Ticaret

ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa
ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),

ç) Vergi levhasının ihracatçı onaylı sureti.
Kullanıcıların yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) İhracatçılar tarafından EVİS’e giriş ve başvuru işlemleri elektronik

imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. İhracatçılar “Kullanıcı” olarak yetkilendirdiği kişi
ya da kişileri EK-2’de, başvuruyu imza ve onaya yetkili “Elektronik imza yetkilisi” olarak yet-
kilendirdiği kişi ya da kişileri ise EK-3’te yer alan form ile Şeker Kurumuna yazılı olarak iletir.

(2) İletilen bu bilgiler Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Başvurular elektronik imza
yetkilileri tarafından yetki seviyelerine göre imzalanır. İhracatçı, lüzumlu görmesi halinde;
üçüncü kişilere, ihracatçıyı temsil ve ilzama kişi veya kişilerce imzalanmak kaydıyla EK-4’te
yer alan noter onaylı taahhütname ile yetki verilebilir. İhraç ön izin belgesi başvurularının elek-
tronik ortamda imza yetkilisi tarafından imzalanmasını müteakip, başvuru Kurum tarafından
değerlendirmeye alınır.

(3) Kullanıcıların ya da elektronik imza yetkililerinin yetkisinin herhangi bir şekilde
sona ermesi durumunda ihracatçı bu durumu yazılı olarak Şeker Kurumuna bildirmekle yü-
kümlüdür.

Güncelleme işlemleri
MADDE 7 – (1) İhracatçılar, Kurum kayıtlarına alınan bilgilerdeki her türlü değişikliği

yazılı olarak en geç beş işgünü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 
Ön izin talebi
MADDE 8 – (1) İhracatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Kurumun internet

sitesi üzerinden Kuruma başvurur. İhracatçının başvurusunda, şekerin temin edileceği gerçek
veya tüzel kişi şirketlerden birisi olarak belirtilmiş ise, ihraç edilecek şeker için Kuruma;

a) DİİB kapsamı dışında C şekeri için; Şirketin C şekerinin serbest bölgeden ve ülke-
mizden üçüncü ülkelere yurtdışı edilmesi ile ilgili sorumluluğu kabul ettiğini belirtir taahhüt-
name ile ihracatçı ve şirket arasında varılan ihracatın süresinin de yer aldığı ön anlaşma ve/veya
sözleşmenin bir sureti, 
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b) Serbest bölgeye ihraç edilecek C şekeri için; Şirketin, şekerin doğrudan ya da işle-
nerek mamul bünyesinde Türkiye dışındaki bir ülkeye ihraç edilmesi ile ilgili sorumluluğu ka-
bul ettiğini belirtir taahhütname,

c) C şekeri dışındaki şekerler için; şeker tahsis taleplerinin şirket ya da şirketlerce kar-
şılanabileceğini gösterir şirket yazısı, 

ibraz edilir.
(2) Başvuruların EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde, ya-

zılı olarak iletilen başvurular da değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Ön izin talebinin değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Kurum, tam ve eksiksiz yapılan başvuruları üç gün içinde sonuçlan-

dırır. Talebin uygun görülmesi halinde ihracatçıya Kurum tarafından elektronik imza ile onay-
lanan ihraç ön izin belgesi ücretsiz olarak düzenlenir. 

(2) Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar ile miktarı 50 kg ve altındaki ticari
değeri olmayan şekerler, ihraç ön izin belgesi düzenlenmeksizin ihraç edilir. Serbest bölgelere
yapılacak ihracatta ise şekerin ya da işlenerek elde edilen mamulün ihracatçı tarafından taahhüt
edilen süre içerisinde bölgeden yurt dışı edildiğinin belgelendirilmesi şartı aranır. Serbest böl-
gelere tüketim amacı ile yapılacak şeker ihracatında ise bu şart aranmaz. Başvuru sırasında
serbest bölgeye ihracatın hangi amaçla yapıldığı ihracatçı tarafından beyan ve taahhüt edilir.

(3) Kullanıcı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS aracılığıyla
gerçekleştirir.

İhraç ön izin belgesi süresi ve kullanımı
MADDE 10 – (1) Kurumca verilecek ihraç ön izinlerinin süresi altı ayı geçemez.
(2) Kurum tarafından düzenlenen ihraç ön izin belgesi ihracatçı tarafından ilgili gümrük

müdürlüğüne iletilir.
(3) İhracatçıların, ihraç ön izin süresi içerisinde ihracatlarını tamamlayamamaları ve

süre uzatım talebinde bulunmaları halinde Kurumca ek süre verilebilir. Ek süre verilebilmesi
için ihracatçının ek süre talebini ihraç ön izin süresi içerisinde Kuruma bildirmesi gereklidir.
Kurumca ek süre verilmesi halinde, bu süre ilk başvurudaki belgede yer alan süreyi geçemez.
(4) İhracatçılar, ön izin belge süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içerisinde şekerin
yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış beyannamesi, ihraç ön izin belgesi, ihraç edilen
şekerin temin edildiği şirket/firma faturasının birer suretini Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Şirketin ihracatçı olması durumunda ise, dördüncü fıkrada belirtilen belgelere ilave
olarak Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve ilgili satış faturalarının onaylı suretleri de Kuruma aylık
olarak gönderilen Üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte gönderilir.

(6) İhraç ön izin belgeleri devredilemez.
İhracatçının sorumluluğu
MADDE 11 – (1) İhracatçı, Kurum ve şirket tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin

doğruluğundan sorumlu olup, gerektiğinde doğruluğunu ispatlamakla yükümlüdür. Bilgi ve
belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Kurul, ihraç ön izninin iptaline yetkili olup, yan-
lış beyanda bulunan ihracatçılara Kurulca belirlenecek bir süreyle ihraç ön izni düzenlenmez.

(2) C şekerini kısmen veya tamamen ihraç etmeyip yurtiçinde satan veya bedelsiz dev-
reden ihracatçılara, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda öngörülen
idari para cezaları tatbik edilir. Bu ihracatçılara Kurulca belirlenecek bir süreyle ihraç ön izni
belgesi düzenlenmez.
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(3) İhracatçılar, ihraç edemediği C şekeri miktarını Kuruma ön izin belge süresinin bi-
timini müteakip en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. İhracatçılar ihraç etmek ama-
cıyla temin ettikleri C şekerine ilişkin stoklarındaki her türlü değişimi, değişimi müteakip en
geç otuz gün içerisinde Kuruma bildirmek ve gerekli bilgi ve belgelerle ispatlamakla yüküm-
lüdür.

Şirketlerin sorumluluğu
MADDE 12 – (1) Şirketler; ihraç etmek üzere C şekeri talebinde bulunan ihracatçıların

güvenilirliğini teminen talep edilecek bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit için, gerekli özen
ve hassasiyeti göstermekle yükümlüdür. 

(2) C şekerinin ihraç amaçlı satışında;
a) İhraç Ön İzin Belgesinin, 
b) Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB’e kayden yapılan satışlarda istenir), 
c) İlgili satış faturalarının, 
onaylı suretlerinin Kuruma aylık olarak gönderilen Üretim Satış Stok Formlarıyla bir-

likte, şekerin yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış beyannamelerinin ise beyannamenin
kapanmasını müteakip en geç bir ay içinde Kuruma gönderilmesinden Şirketler sorumludur.

(3) Şirketlerden, Dahilde İşleme İzin Belgesine kayden ihraç kaydıyla alınan C şekeri-
nin yurtdışı edilmediğinin anlaşılması halinde, Kanunda belirtilen idari para cezası, söz konusu
DİİB’in ait olduğu firmaya uygulanır. 

(4) Şirketler tarafından ihraç kaydıyla ihracatçıya yapılan C şekeri satışlarında,
a) Şekerin yurtdışı edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsikinden önce yurt dışı

edilmeyerek yurtiçinde satıldığı ve/veya bedelsiz devredildiğinin tespiti halinde şirkete, 
b) Şekerin yurtdışı edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile belgelendirilmesinden

sonra yurt dışı edilmeyerek yurtiçinde satıldığı ve/veya bedelsiz devredildiğinin tespiti halinde
ihracatçıya, 

Kanunda belirtilen idari para cezası uygulanır.
(5) Şirketler ihraç amaçlı şeker teslim edecekleri ihracatçılarla yapacakları satış şart-

namesi ya da sözleşmelerde bu Tebliğ hükümlerini göz önünde bulundurur.
Yetki 
MADDE 13 – (1) Kurum ihraç ön izni belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygula-

maya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları
inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli gördüğü hallerde ihracatı durdurmaya ve gerekli yerlere
bildirmeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili
yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gider-
meye yönelik tedbirleri alır.

(2) EVİS kaynaklı yaşanılan sorunlardan Kurum sorumlu tutulabilir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 3/6/2011 tarihli

ve 27953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi
Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karara göre düzenlenmiş bulunan ihraç ön izin belgeleri
anılan Karara göre geçerliliklerini korur.

Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin

Yönetmelik kapsamındaki düzenlemelerin açıklanması ve uygulanmasının sağlanması amaç-

lanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen terim ve tanımlar Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde

geçen anlam ve kapsama sahiptir. Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif akım (AC): Genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektrik akımını,

b) Anma gerilimi: AG tek faz sistemler için etkin şiddeti 230V, AG üç fazlı sistemler

için 400 V; YG sistemler için ise bağlantı noktasında tanımlanan gerilimin nominal değerini,

c) Doğru akım/Sürekli akım (DC): Bir elektrik devresinde elektrik yüklerinin veya akı-

mın belli bir yönde akan, yönü ve şiddeti değişmeyen akımı,

ç) Düşük veya aşırı ikazlı çalışma: Sistem gerilimini düzenlemek amacıyla senkron

kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının azaltılması veya arttırılmasını,

d) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresi veya il özel idaresi

bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,

e) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans

kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre TSE Standartları/CENELEC/IEC/EN ve diğer

uluslararası standartları,

f) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiyi,

g) İrtibat merkezi: Kullanıcıların bağlantı başvuruları ya da anlaşmaları kapsamında;

iletim sistemine bağlanacaklar için bağlandıkları noktanın irtibatlı olduğu TEİAŞ trafo mer-

kezini, dağıtım sistemine YG’den bağlanacaklar için dağıtım sistemine bağlandıkları hattın ya

da dağıtım merkezinin irtibatlı olduğu TEİAŞ trafo merkezini, AG’den bağlanacaklar için bağ-

landıkları dağıtım transformatörünü,

ğ) Paralel işletim: Şebeke bağlantılı üretecin şebekeye ya da mevki yüklerine, şebeke

ile birlikte elektrik vermesini sağlayan işletim durumunu,

h) Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,
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ı) Teknik etkileşim izni: Teknik Etkileşim Analizinin neticesine göre, ilgili kurumlar

tarafından olumlu veya şartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kişilere verilen izni,

i) Yönetmelik: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama

sahiptir.

Muafiyetler

MADDE 4 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak

kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:

a) İmdat grupları,

b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden, izole çalışan üretim tesisleri,

c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına

dayalı üretim tesisleri,

ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi

ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis-

leri,

d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesis-

leri,

e) Mikrokojenerasyon tesisleri,

f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak

üzere kurulan üretim tesisleri,

g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan

tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde

teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler

Bağlantı esasları

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki bir üretim tesisinin Şebekeye bağlantısıyla

ilgili olarak Yönetmelikte yer alan bağlantı esasları uygulanır.

(2) Kurulu gücü 5 kWe’a eşit veya daha düşük olan üretim tesisi şebekeye AG seviye-

sinden tek fazlı olarak bağlanabilir. Kurulu gücü 5 kWe’ın üzerindeki üretim tesisleri ise şebe-

keye ancak üç fazlı olarak bağlanır.

Bağlantıya ilişkin genel hükümler

MADDE 6 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesisleri Şe-

bekeye, teknik özellikleri ve bağlantı noktası itibarıyla Şebekenin mevcut kapasitesi dikkate

alınarak YG veya AG seviyesinden bağlanabilir. Bağlantı başvurusu talebi, Yönetmelik ve bu

Tebliğ hükümleri çerçevesinde reddedilebilir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret gerekçeleri

başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
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(2) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında gerçek veya tüzel kişiler tarafından inşa edilip

işletilecek üretim tesisleri Yönetmelik ve bu Tebliğ ile İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuatta

yer alan esas ve usuller dikkate alınarak projelendirilir, kurulur ve işletilir.

(3) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin ikinci fıkraya

uygun olarak projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi ilgili kişinin sorumluluğundadır.

(4) Şebekeye bağlı bir üretim tesisi İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından test ve kontrol,

Şebekede tadilat, bakım-onarım veya genişletme işleri gerektiği durumlarda; can ve mal em-

niyetinin sağlanması, kaza, sistem arızası, sistem güvenliği ya da işletme koşulları bakımından

aciliyet arz eden durumlar ile ya da mücbir sebep hallerinde ya da benzeri zaruri hallerde Şe-

bekeden ayrılır. Söz konusu zaruri haller ortadan kalktıktan sonra ilgili üretim tesisinin en geç

bir gün içinde Şebekeye yeniden bağlantısı sağlanır. Bu durumlarda üretici tarafından zararların

tazmini de dâhil olmak üzere mali hak talebinde bulunulamaz.

(5) Can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla Şebekenin, enerji kesintisi ve diğer

durumlar sebebiyle normal çalışma sınırlarının dışında olması halinde 15 inci maddede yer

alan Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen süreler içinde üretim tesisi Şebekeden otomatik olarak

ayrılmalıdır.

(6) Şebekeye bağlı veya bağlanacak her bir üretim tesisinde üretilecek elektriğin; har-

monik, gerilim dalgalanması ve fliker şiddeti karakteristikleri faz başına akımı 16 A ve daha

küçük tesisler için Ek-1’de belirtilen değerlere, diğer tesisler için tesisin gücü, tipi ve bağlantı

seviyesine bağlı olarak TS EN 61000 serisinden İlgili Standartlara uygun olması gerekir. Üretim

tesisi tarafından Şebekeye enjekte edilen doğru akım değeri Ek-1’de belirtilen sınır değeri aş-

mamalıdır.

(7) Üretim tesisinin ünite veya ünitelerinin bağlandığı Şebekeye senkronize olması için

gerekli şartlar 17 nci maddeye uygun olarak belirlenir ve bu şartlara bağlantı anlaşmasında yer

verilir.

(8) Üretim tesisi bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden daha büyük güçte

çalıştırılamaz.

(9) Geçici veya gezici abone grubunda yer alan tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel

kişilerce Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulamaz.

(10) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağ-

lantı ekipmanında kullanılan malzemeler; İlgili Standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsa-

mında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır.

(11) Yönetmeliğin 21 inci maddesinde düzenlenen teşvik uygulamasından yararlanıla-

bilmesi, ilgili kişinin üretim tesisinde kullanılan makine ve/veya elektro-mekanik aksam için

İlgili Teknik Mevzuat hükümlerine göre belirlenecek destek fiyatına ilişkin belgeyi, ilgili gö-

revli tedarik şirketine sunması kaydıyla mümkündür. İlgili gerçek veya tüzel kişi bu teşvikten;

belgeyi geçici kabul tarihinden önce sunması halinde geçici kabul tarihinden, belgeyi faaliyet

gösterirken sunması halinde ise belgeyi sunduğu takvim ayını takip eden bir sonraki ay itiba-

riyle yararlanmaya başlar.
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(12) Üretim tesisinin kısa devre akımına katkısı ile birlikte oluşabilecek kısa devre akı-

mı, Şebeke teçhizatının kısa devre akımına dayanma değerinden ve Şebeke için belirlenen li-

mitlerden fazla olamaz.

(13) Geçici kabul süreci ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) Geçici kabul öncesi test çalışmaları sırasında teçhizatta meydana gelebilecek hasar-

lardan ve enerjilenecek tesislerde can ve mal emniyetinden tesis sahibi sorumludur.

b) Geçici kabul öncesi, geçici kabul işlemleri sürecinde ve test işlemleri süresince Şe-

bekeye verilen elektrik enerjisi için hiçbir şekilde bedel talep edilmez.

c) Yapılacak testler ve süreleri, üretim tesisi sahibince İlgili Şebeke İşletmecisine bil-

dirilir.

(14) Lisanssız üretim tesisinin mülkiyet sınırına; piyasada bağlantı ve sistem kullanı-

mına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre tüketiciler için belirtilen sınırları içerir şekilde

bağlantı anlaşmasının özel hükümler bölümünde yer verilir.

(15) TEİAŞ; bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsa-

mında kurulacak kurulu gücü 1000 kWe’a kadar olan kojenerasyon tesisleri, 1000 kWe’a kadar

olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ve mikro kojenerasyon tesisleri

için, Yönetmelikte belirlenen 2 MW bağlantı kapasitesi hariç, üretim tesislerinin bağlanacağı

TEİAŞ’a ait her bir trafo merkezi için toplam bağlanabilir üretim tesisi gücünü belirleyerek il-

gili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirir. Kurulu gücü 1000

kWe’tan büyük olan kojenerasyon tesisleri ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (f) ve (g)

bentleri kapsamında kurulacak üretim tesisleri için nihai karar, arıza akım limiti konusunda

TEİAŞ’tan alınacak görüş sonucunda başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. TEİAŞ ilgili ta-

lebe ilişkin görüşünü, talebin kendisine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırır.

(16) Kurulacak üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için bir defaya mahsus bağlantı

bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve iade edilmez. Aynı yerde olan

veya aynı yerde olmayan tüketim tesisi için bağlantı bedeli ödenmiş olması, üretim tesisi için

bu bedelin alınmasına engel teşkil etmez.

(17) Bağlantı anlaşması, üretim tesisinin bağlantı noktasında yapılan değişiklikler so-

nucunda, bu Tebliğde hüküm bulunmaması halinde bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin ilgili

mevzuat hükümlerine göre tadil edilir.

(18) Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterecek üretim tesisi ve varsa bağlantı projeleri

Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği tüzel kişiler tarafından onaylanır.

Bağlantı başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa dayalı olarak elektrik üre-

timi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, başvurularını üretim tesisini kuracakları ilin İl

Özel İdaresine yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir;

a) Yönetmelik Ek-2’de yer alan Başvuru Dilekçesi,

b) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,

c) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya

da kiralama belgesi;
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1) Tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte ilgili İl Özel İdaresi yetkilisine ibrazı
halinde idare yetkilisi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul
edebilir. Bu durumda fotokopi nüshanın, idare yetkilisince “Aslı İdarece Görülmüştür” kaydını
düşerek, adını soyadını açıkça yazması ve imzalaması gerekir.

2) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurul-
mak istenmesi halinde, bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair
belgenin sunulması gerekir.

3) Köy halkının içme suyu şebekesi üzerinde kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili
köy muhtarlığı veya içme suyu birliği tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir. Tarımsal su-
lama şebekesi üzerine kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili tarımsal sulama birliği veya koope-
ratifi tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir.

4) Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine tahsis edilen su kaynakları üzerinde kurulacak
üretim tesisleri için ilgili başvuru sahibi kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının görüşü başvuru ekinde sunulur.

5) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin söz-
leşme ekinde bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleş-
mesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

6) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisi
için arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilememişse
ve söz konusu arazi yukarıdaki hükümlere uygun biçimde bir başkasına da tahsis edilmemişse,
tesis sahasını/mahallini tahsise yetkili Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli
Emlak Genel Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi gibi ilgili kurumdan alınacak, arazinin bir baş-
kasına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı, baş-
vuru aşamasında yeterli kabul edilir.

ç) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz

veya dekont,
e) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde
yer alan belgeler.

(2) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı tesisler dışındaki tesislerde elek-
trik enerjisi üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler başvurularını, üretim tesisini ku-
racakları bölgedeki İlgili Şebeke İşletmecisine yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler
istenir;

a) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
b) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da

kiralama belgesi,
1) Tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte İlgili Şebeke İşletmecisi yetkilisine ib-

razı halinde yetkili kişi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul
eder. Bu durumda fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Şirketçe Görülmüştür” kaydı
düşülerek, adının soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
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2) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurul-
mak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair
belgenin sunulması gerekir.

3) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesi-
sinin jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuatına göre arama ruhsatının
sunulması gerekir.

4) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesi-
sinin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis mahallinin/sa-
hasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır.

5) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde ta-
rafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla
kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

c) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
ç) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,
d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz

veya dekont,
e) Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım

arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal
kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya
noter onaylı sureti.

(3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edilmesiyle ilgili olarak;
a) Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı

dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez.
b) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte

olan jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mi-
neralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruh-
satı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulur.

c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesi-
sinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde bu aşamada ilgili kuruma yapılmış
başvurunun belgelendirilmesi yeterlidir. Bu çerçevede başvurular Orman Genel Müdürlüğü,
DSİ Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresine veya ilgili kuruluşlara
yapılır.

(4) Bağlantı başvurularında, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek
tüketim tesisinin abone numarasına yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması ha-
linde kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa
göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin ya da inşaat ruhsatının
alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması zorunludur.

(5) Bağlantı başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008 tarihli
ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kap-
samında alınması öngörülen belgenin sunulması zorunludur.
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(6) Güneş enerjisine dayalı başvurular ile ilgili olarak, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsa-
mında üretim tesisi kurulmasına ilişkin başvurularda, kurulması talep edilen üretim tesisi için
öngörülen tesis sahasının kurulu güce göre yeterliliğinin, genel kabul görmüş teknik kriterlerden
belirgin şekilde farklı olması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi, başvuru sahibinden tesis saha-
sının yeterliliğinin belgelenmesini talep edebilir.

Başvuruların derlenmesi ve ilanı

MADDE 8 – (1) İl Özel İdaresi, her takvim ayı içinde kendisine yapılan başvuruları
derleyerek, kurulacak bir komisyon eliyle incelemeye alır. Komisyon, en az üç üyeden oluşur
ve oy çokluğuyla karar alır.

(2) İnceleme sonucunda eksik ve/veya yanlış evrakı olan başvurular reddedilir. Komis-
yon gerekçeli değerlendirmesini imzaya yetkili idari makama sunar. Kabul edilen ve edilmeyen
başvurulara ilişkin inceleme sonuç listesi imzaya yetkili idari makam tarafından takip eden
ayın beşinci günü İl Özel İdaresi ilan panosunda ve varsa internet sayfasında ilan edilir ve baş-
vuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde
sunulmuş olan belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(3) İl Özel İdaresi, her ayın beşinci günü başvurusu kabul edilen başvuruları ilan ettiği
liste ekinde DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. Başvuruların hangi bölge müdür-
lüğüne gönderileceği bölge müdürlüğünün görev bölgesi sınırlarına göre belirlenir.

(4) İlgili Şebeke İşletmecisi, her takvim ayı içinde kendisine yapılan başvuruları derle-
yerek, kurulacak bir komisyon eliyle incelemeye alır. Komisyon, en az üç üyeden oluşur ve oy
çokluğuyla karar alır. İnceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru
sahiplerine, değerlendirme sonuçlarını takip eden üç iş günü içerisinde bildirimde bulunularak
eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Eksik belgelerin bu süre içerisinde
de tamamlanmaması halinde başvuru reddedilerek sunulan belgeler başvuru sahibine iade edilir
ve ilgili İl Özel İdaresine konu hakkında bilgi verilir. Komisyon gerekçeli değerlendirmesini
imzaya yetkili makama sunar. Başvurusu kabul edilen ve edilmeyen başvurulara ilişkin ince-
leme sonuç listesi imzaya yetkili makam tarafından takip eden ayın beşinci günü İlgili Şebeke
İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içe-
risinde sunulmuş olan belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bil-
dirilir.

Su kullanım hakkı başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) DSİ bölge müdürlükleri 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında
kendilerine gönderilen başvuru dosyalarını Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak
Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin ilgili hükümlerinde belirlenecek belgelerin tam ve eksiksiz olması bakımından incele-
meye alır. Söz konusu belgelerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru değerlendi-
rilmeye alınmayarak ilgili İl Özel İdaresine gönderilir.

(2) İnceleme sonucunda evrakları tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler Elektrik Piyasa-
sında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirlenen esas ve usuller dâhilinde
su rejimine uygunluk değerlendirmesine alınır.
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(3) Su rejimine uygunluk değerlendirmesi sonucunda kabul veya ret kararı verilir. Bu

kapsamda kabul kararı verilmesi halinde söz konusu karar belirli şartlara bağlanabilir.

(4) Su rejimine uygunluk değerlendirmesi her takvim ayı için takip eden ayın yirminci

günü sonuçlandırılarak DSİ bölge müdürlüğünün hizmet binası ilan panosuna asılır ve varsa

bölge müdürlüğü internet sayfasında ilan edilir ve aynı gün yazılı olarak ilgili İl Özel İdaresine

bildirilir. Söz konusu bildirimde, başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler liste halinde ge-

rekçeleriyle birlikte yer alır.

(5) İl Özel İdaresi, hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için su rejimi uygunluk

başvurusu kabul edildiği kendisine bildirilen başvuruları aynı gün ilan panosunda ve varsa in-

ternet sayfasında ilan eder, kabul edildiği bildirilen başvuruları, takip eden ayın ilk beş günü

içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisine gönderir.

Bağlantı başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) İlgili Şebeke İşletmecisi, 8 inci madde çerçevesinde kendisi tarafın-

dan kabul edilen başvurular ile bölgesindeki İl Özel İdarelerinden, kendisine yönlendirilen ve

başvuruya ilişkin belgeleri eksiksiz olan başvuruları bir araya getirerek teknik değerlendirmeye

alır.

(2) Başvurular ortak irtibat merkezlerine göre sınıflandırılır. Alternatif olarak, başka

bir TEİAŞ trafo merkezi ile dağıtım fiderine açık ring Şebekede, Şebekenin normal çalışma

koşullarına göre bağlı olduğu dağıtım fideri esas alınır.

(3) Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız olarak

değerlendirilir. Değerlendirmede başvurunun Yönetmelik, bu Tebliğ ve İlgili Teknik Mevzuat

ile İlgili Mevzuata uygunluğu esas alınarak teknik değerlendirme tamamlanır.

(4) Bağlantı başvurusu sonuçları İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan

edilir ve başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan belgeler baş-

vuru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(5) Teknik değerlendirme sonuçlarına göre Şebekeye bağlanması muhtemel başvurular

öncelik değerlendirmesine alınır. Öncelik değerlendirmesinde bağlantı noktası itibariyle irtibat

merkezi kısıtları esas alınır. Öncelik değerlendirmesi Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü

fıkrası hükümlerine göre yapılır.

(6) Beşinci fıkra hükümlerine göre yapılacak öncelik değerlendirmesi sonucunda irtibat

merkezindeki bağlantı kısıtları dikkate alınarak başvurular sonuçlandırılır.

(7) İrtibat merkezi itibariyle bağlantı kısıtlarına tabi olmayan başvurular, teknik değer-

lendirme sonucu öncelik değerlendirmesine alınmaksızın sonuçlandırılır.

(8) Altıncı ve yedinci fıkra hükümlerine göre sonuçlandırılan başvurular ile ilgili olarak;

a) Bağlantı başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler olarak her ayın yirmisinde İlgili

Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilir.

b) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışında, diğer başvuruların sonucu hakkında

başvuru sahibine yazılı olarak bildirimde bulunulur. Başvurusu reddedilen kişilere yapılacak

bildirimlerde ret gerekçelerine yer verilmesi zorunludur. Talep edilmesi halinde söz konusu ki-

şilere ait belgeler iade edilir.
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c) Bağlantı başvurusu kabul edilenlerden ve edilmeyenlerden başvurusu hidrolik kay-

nağa dayalı olanlar, alternatif bağlantı görüşü verilenler de dahil olmak üzere, gerekçeleriyle

birlikte ilgili İl Özel İdaresine aynı gün bildirilir.

(9) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından verilecek alternatif bağlantı önerileri olumlu gö-

rüş olarak kabul edilir. Alternatif bağlantı önerisi sunulan başvuru sahibi, hidrolik kaynaklara

dayalı üretim tesisleri dışında bir üretim tesisi için başvuru yapmış ise durumunun İlgili Şebeke

İşletmecisinin internet sayfasında ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde alternatif bağlantı gö-

rüşünü kabul ettiğini İlgili Şebeke İşletmecisine yazılı olarak beyan eder ve bağlantıya ilişkin

şartları yerine getireceğini taahhüt eder. Aksi takdirde, alternatif bağlantı görüşü kendiliğinden

geçersiz hale gelir.

(10) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışındaki başvurular arasından bu madde

çerçevesinde bağlantı başvurusu kabul edilenlere, sekizinci fıkrada belirtilen listenin ilan tari-

hinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaş-

masına Çağrı Mektubu İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ et-

tirilerek verilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı gö-

rüşleri, kendiliğinden geçersiz hale gelir.

(11) Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için

TEİAŞ görüşünün sorulması halinde, aynı irtibat merkezi için yapılmış ve yapılacak rüzgar

ve/veya güneş başvurularına ilişkin teknik değerlendirme durdurulur. Söz konusu TEİAŞ gö-

rüşünün dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı ay, durdurulmuş

olan rüzgar ve/veya güneş başvurularının teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden devam

edilir. Bu başvurular için teknik değerlendirme, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB

dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı tarihten önceki aylar için, her bir ay içerisinde yapılan

rüzgar ve/veya güneş başvuruları kendi içerisinde olacak şekilde, Yönetmelik ve bu Tebliğ hü-

kümleri çerçevesinde yapılır.

(12) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bu madde çerçevesinde bağlantı başvurusu uy-

gun bulunan rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ait Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru For-

munda yer alan bilgiler, başvurunun uygun bulunma tarihinden itibaren on gün içinde Teknik

Değerlendirme Raporu hazırlanması için YEGM’ye gönderilir. YEGM tarafından teknik de-

ğerlendirme otuz gün içerisinde sonuçlandırılır ve Teknik Değerlendirme Raporu İlgili Şebeke

İşletmecisine gönderilir. Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması halinde başvuru

belgeleri iade edilir.

(13) Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu örneği, irtibat merkezi, bağlantı noktası ve

bağlantı şartları ile bağlantı anlaşması için gereken bilgi ve belgeleri içerecek şekilde standart

belge olarak İlgili Şebeke İşletmecileri tarafından hazırlanır.

İl Özel İdaresinin işlemleri

MADDE 11 – (1) İl Özel İdaresi, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası ile 10 uncu madde-

nin sekizinci fıkrası hükümlerine göre kendisine bildirilen ve başvurusu kabul ve reddedilenleri,

hizmet binası ilan panosunda ve varsa internet sayfasında bir ay süreyle ilan eder.
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(2) İl Özel İdaresi su rejimi uygunluk başvurusu ve bağlantı başvurusu kabul edilen ki-

şileri içeren kabul edilenler listesini, bir liste halinde ayrıca ilan eder. Kabul edilenler listesinin

oluşturulmasında alternatif bağlantı görüşü verilmiş başvurular olumlu görüş olarak değerlen-

dirilir. Su rejimi uygunluk başvurusu için DSİ bölge müdürlüğünce şart veya şartlar öngörülen

başvurular da olumlu görüş olarak değerlendirilir.

(3) Başvurusu kabul edilenler listesinde olan gerçek veya tüzel kişilerden kendisine al-

ternatif bağlantı görüşü önerilenler, listenin İl Özel İdaresince ilanı tarihinden itibaren bir ay

içinde alternatif bağlantı görüşünü kabul ettiğini İl Özel İdaresine yazılı olarak beyan eder ve

şartları yerine getireceğini taahhüt eder. Aksi takdirde, alternatif bağlantı görüşü kendiliğinden

geçersiz hale gelir. Bu kapsamda yapılan beyan aynı gün İl Özel İdaresince İlgili Şebeke İşlet-

mecisine bildirilir.

(4) Başvurusu kabul edilenler listesinde olan kişilerden kendisine su rejimi uygunluk

başvurusu için DSİ bölge müdürlüğünce şart veya şartlar öngörülen başvuru sahibi, listenin İl

Özel İdaresince, ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde su rejimi uygunluk görüşünde öngörülen

şartları kabul ettiğini İl Özel İdaresine, yazılı olarak beyan eder ve şartları yerine getireceğini

taahhüt eder. Aksi takdirde, su rejimi uygunluk görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu

kapsamda yapılan beyan aynı gün İl Özel İdaresince, ilgili DSİ bölge müdürlüğüne bildirilir.

(5) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri bakımından Yönetmelik Ek-3 örneğe uy-

gun su kullanım hakkı izin belgesini düzenlemeye, başvuru yapılan İl Özel İdaresi yetkilidir.

İl Özel İdaresi, su kullanım hakkı izin belgesini, ancak başvurunun DSİ bölge müdürlüğünce

üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair olumlu görüşü ve İlgili

Şebeke İşletmecisinin uygun bağlantı görüşünün birlikte bulunması halinde düzenleyebilir.

(6) İl Özel İdaresi, beşinci fıkra kapsamında düzenlediği su kullanım hakkı izin belge-

sini başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi ya da yetkili temsilcisine teslim eder. Kabul edilenler

listesinin ilanı tarihinden itibaren, bir ay içerisinde başvuruda bulunmayan kişilerin uygun bağ-

lantı görüşleri ve olumlu su rejimi uygunluk görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.

Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına çağrı

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin onuncu fıkrası hükümlerine göre Bağlantı Anlaş-

masına Çağrı Mektubunu alanlar ile 11 inci maddenin altıncı fıkrası hükümlerine göre su kul-

lanım hakkı izin belgesini alanlar hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Hükümler

Uyulması gereken temel standartlar

MADDE 13 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesislerin-

den;

a) Tek fazdan bağlanacak tesisler ile üç fazlı ve faz akımı 16 A ve daha küçük olan te-

sisler TS EN 50438 standardına,

b) Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlanacak

üretim tesisleri TSE K 191 kriterine,
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c) Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve Şebekeye YG seviyesinden bağlanacak üretim

tesisleri TSE K 192 kriterine,

uygun olarak tasarlanır, kurulur, test edilir, devreye alınır ve işletilir.

Uzaktan izleme ve kontrol sistemi

MADDE 14 – (1) Kurulu gücü 50 kWe’tan büyük üretim tesisleri uzaktan izleme ve

kontrol sisteminin kurulması için uygun olmalıdır.

(2) Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi uzaktan

izleme ve kontrol için gerekli ekipman ve altyapıdan sadece bağlantı anlaşmasında belirlenen

mülkiyet sınırına göre kendi mülkiyet alanında olanları temin ve tesis eder.

(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, kurulu gücü 50 kWe’tan büyük üretim tesislerinden uzak-

tan izleme ve uzaktan kontrol sistemine ilişkin haberleşme altyapısının kurulması talebinde

bulunabilmesi için kendisi gerekli altyapıya sahip olmalıdır.

(4) Uzaktan kontrol sisteminin kapsamı, üretim tesisinin İlgili Şebeke İşletmecisi tara-

fından gönderilen durdurma sinyalini ve devreye alma müsaadesi sinyalini alarak gereğini ye-

rine getirmesidir.

(5) Uzaktan izleme ile asgari olarak haberleşmenin durumu ile jeneratörün çalışma ve

şebekeye bağlantı durumu izlenebilir; ilaveten aktif ve reaktif güç, güç faktörü, akım, gerilim,

frekans, harmonikler ve toplam harmonik bozulma değerleri alınabilir.

(6) Veri iletişimine ilişkin masraflar ilgili mevzuata göre tahakkuk ettirilir.

Koruma sistemi

MADDE 15 – (1) Üretim tesisinin topraklama sistemi Şebekenin topraklama sistemine

uygun olmalı ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesis-

lerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde belirtilen şartlar içinde yapılmalıdır.

(2) Üretim tesisine ait bağlantı noktasında koruma sistemlerinin ayarları Ek-2’de yer

alan Tablo-1 ve Tablo-2’de verilen sınır değerlere uygun olmalıdır. Bu değerler test raporlarıyla

doğrulanmalıdır.

Ölçme sistemi

MADDE 16 – (1) AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin, tüketim tesisi

ile aynı yerde bulunması halinde biri tesis ile Şebeke arasındaki enerji alış-verişini çift yönlü

ve saatlik olarak ölçecek, diğeri ise üretim tesisinde üretilen enerjiyi ölçecek iki ayrı ölçme

sistemi tesis edilir.

(2) AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde

olmaması halinde ölçme sistemi, üretim tesisi ile Şebeke arasındaki enerji alış-verişini çift yön-

lü ve saatlik olarak ölçecek biçimde tesis edilir.

(3) Üretim tesisine ilişkin ölçme sistemi lisanssız üretici tarafından; tüketim noktasın-

daki enerji alışını ölçecek sayaçlar İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından tesis edilir.

(4) YG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesislerinde ölçme sistemi ile ilgili

olarak İlgili Mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.

(5) Sayaçlar İlgili Şebeke İşletmecisinin erişebileceği yerlere tesis edilir.

(6) Sayaç yerleri bu madde hükümlerine uygun olarak belirlenerek projesine işlenir.
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(7) Gerek duyması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi sayaç yerini nihai olarak belirler

ve ölçme sistemi buna uygun biçimde tesis edilir.

(8) Üretim tesisinin kabulü aşamasında, ölçü sistemi İlgili Şebeke İşletmecisinin yet-

kilisi tarafından kontrol edilerek mühürlenir ve kayıt altına alınır.

(9) 50 kW ve üzeri kurulu güce sahip üretim tesisleri için tesis edilen sayaçlar, ölçme

ve haberleşme izleme sisteminin bir parçası olabilir.

Sisteme bağlantı onayı ve devreye alma şartları

MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kabulü Bakanlık tarafından çıkarılan kabule ilişkin

yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Üretim tesisi Şebeke ile paralele girdiğinde meydana getirdiği gerilim dalgalanması

%3,3’ü aşmamalı ve Ek-1’de verilen fliker değerlerinin aşılmasına yol açacak fliker etkisi oluş-

turmamalıdır.

(3) 1000 kWe’a kadar senkron jeneratörler için paralele girme senkronlama cihazı ile

yapılacaktır. Senkronlama cihazının gerilim toleransı ΔU±%10Un, frekans toleransı Δf ± 0,5

Hz, faz açısı toleransı Δφ ± 10° değerlerinde olmalıdır. 1000 kWe’dan büyük ünitelerin bağlı

olduğu bara veya Şebeke ile senkronize olması için gerekli şartlar bağlantı anlaşmasında dü-

zenlenir.

(4) Kendinden uyartımlı asenkron jeneratörler için senkron jeneratörlerin devreye alınma

şartları geçerlidir. Şebekeden uyartımlı asenkron jeneratörler, senkron devir sayısının %95-%105

aralığında devreye girmelidir.

(5) Şebeke ile paralele girmeden önce temel gerilimi kendisi üreten evirici esaslı bağ-

lantı sistemleri için senkron jeneratörlerin devreye alınma şartları geçerlidir.

İşletme

MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin koruma, bağlantı ve diğer kısımları üretim tesisinin

işletmecisi tarafından periyodik olarak, teçhizatın özelliğine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya

yıllık olarak kontrol edilmeli ve tutanak altına alınmalıdır. İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından

yapılacak kontrollerde dikkate alınmak üzere, söz konusu tutanaklara tarih sırası verilmesi ve

bu sıraya göre tutanakların İlgili Şebeke İşletmecisine iletilmesi zorunludur. Tutanakların bir

nüshası da işletme sahibinde kalacaktır.

(2) İlgili Şebeke İşletmecisi gerektiği zaman üretim tesisinin bağlantı ekipmanı, koruma

düzenekleri ve diğer kısımlarının kontrolünü talep edebilir. İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından

Şebekede, kısa devre akımının artması gibi önemli değişiklikler yapılması halinde veya mevcut

paralel işletimle ilgili etkiler konusunda üretim tesisi sahibi önceden bilgilendirilir.

(3) Üretim tesisi, can ve mal emniyetinin sağlanması için, kısa devre arızası veya Şe-

bekenin enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktası itibarıyla Şebekeden izole hale gelmeli

ve Şebekeye enerji vermemelidir. Şebekenin bir bölümünü içerecek şekilde adalanmaya mü-

saade edilmez. Bu durumda bağlantı noktası itibari ile Şebekeden izole hale gelen üretim tesisi,

bağlantı noktasının ilgili üretici tarafında kalan bölümlerini Şebekeden bağımsız olarak besle-

yebilir.
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(4) Üretim tesisi sahibi şebeke işletmeciliği açısından zorunlu hallerde üretim tesisinin

bağlantısını Şebekeden ayırmakla yükümlüdür. Bu gibi hallerde İlgili Şebeke İşletmecisi de

üretim tesisini her zaman erişime açık olan ayırma düzeni veya varsa uzaktan kontrol sistemi

ile Şebekeden ayırabilir. Üretim tesisi anlaşma gücünün üzerinde çalıştırılamaz. Üretim tesisi-

nin, anlaşma gücünün üzerinde çalıştığının tespit edilmesi halinde İlgili Şebeke İşletmecisi

aynı yetkiyi kullanır.

(5) Üçüncü ve/veya dördüncü fıkra hükümlerine göre Şebekeden ayrılan üretim tesisi,

Şebekeden ayrılmasına sebep olan zorunlu hallerin makul sürede giderilmesinden itibaren İlgili

Şebeke İşletmecisi tarafından yapılacak bildirimi takip eden birinci gün içinde tekrar devreye

alınır.

(6) İlgili Şebeke İşletmecisi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki

Şebekenin durumuna göre işletme koşulları dışına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etki-

sinin azaltılması için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir. Aksi takdirde, Yönet-

meliğin 28 inci maddesinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

(7) Üretim tesisi sahibi; üretim tesisi kurulu gücünün artırılması, azaltılması, koruma

düzeninin değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği veya başka değişiklikler yapmak istemesi

halinde İlgili Şebeke İşletmecisine önceden başvuruda bulunarak Yönetmelik ve bu Tebliğde

öngörülen usullere göre izin almakla yükümlüdür.

(8) Yedinci fıkra hükmü kapsamında üretim tesisinde kurulu güç artışı yapılması halinde

imzalanan bağlantı anlaşması tadil edilir ve üretim tesisi sahibinden yeniden bağlantı bedeli

tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Hükümler

Enerjinin tüketimine ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi

kuracak kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır.

(2) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi kuracak kişiler-

den;

a) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamı ile aynı fıkranın

(f) bendi çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları dışında kalan diğer kaynaklara dayalı

üretim tesisi kuran kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi üretmeleri esastır. Bu tesislerden sisteme

verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin birim kWh

miktarı için YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük teşvik bedeli karşılığı

destek ödemesi yapılır.

b) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile aynı fıkranın

(f) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran kişilerin tü-

kettikleri kadar enerjiyi üretmeleri esastır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üre-

tim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tü-

ketilemeyen enerjinin birim kWh miktarı için YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvel de kaynak

bazında belirlenen teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.
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(3) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kuran kişiler üretim tesisi ile aynı

yerde bulunan tüketim tesisinde tüketemedikleri enerji miktarını uhdelerindeki, üretim tesisi

ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketebilirler. Bu durumdaki ki-

şiler üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan ancak uhdelerindeki tüketim tesislerinde tüket-

tikleri enerji miktarı için ayrıca sistem kullanım bedeli de öderler.

Üretilen enerjinin tespit edilmesi

MADDE 20 – (1) İlgili Şebeke İşletmecisi Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üre-

tim tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisini;

a) Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması halinde üretim tesisinin Şe-

beke ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hük-

müne göre tesis edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verileriyle belirler. Ayrıca bu

verilerin sıhhati üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

ikinci fıkrası hükmüne göre tesis edilen sayaçtan elde edilen günlük bazdaki verilerle kontrol

edilir.

b) Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisinin

Şebeke ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

hükmüne göre tesis edilen sayaç verilerine göre belirler.

İhtiyaç fazlası enerji miktarının tespit edilmesi

MADDE 21 – (1) İlgili Şebeke İşletmecisi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki

üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını aşağıdaki

şekilde belirler:

a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması halinde üretim tesisinin Şe-

beke ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hük-

müne göre tesis edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verilerine göre belirler. Belir-

leme yapılırken üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

ikinci fıkrası hükmüne göre tesis edilen sayaç verileri de dikkate alınır. Bu işlem sırasında günlük

toplam veriş ve günlük toplam çekiş miktarları karşılaştırılır ve günlük miktarların mahsuplaş-

tırması yapılır. Veriş miktarının fazla olması halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve

aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak kaydedilir. Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili

mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak

hesaplanan tüketiciler için günlük üretim ve tüketim değerlerinin mahsuplaştırılması günlük

toplam yerine üç zaman esası üzerinden yapılır.

b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması ve ayrıca üretim tesisini uh-

desinde bulunduran kişinin uhdesinde üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisi

ya da tesisleri bulunması halinde ise 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre belirlenecek

günlük fazla veriş miktarı ile tüketim tesisinin günlük çekiş miktarları ya da tesislerinin günlük

çekiş miktarlarıyla karşılaştırılarak belirleme yapılır. 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne

göre bulunan günlük veriş miktarı ile üretim tesisini uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki
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tüketim tesisi ya da tesislerinin günlük toplam çekiş miktarları karşılaştırılır ve veriş miktarının

fazla olması halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji mik-

tarları olarak not edilir. Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca

işlem tesis edilir. Tüketim tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan üreticiler için günlük

üretim ve tüketim değerlerinin mahsuplaştırılması günlük toplam değerleri yerine üç zaman

esası üzerinden yapılır.

c) Aynı kişinin uhdesindeki, üretim tesisi ile aynı yerde olmayan tüketim tesislerinin

çekiş miktarları için hesaplanacak sistem kullanım bedeli hesabı 19 uncu maddenin ikinci fık-

rasında açıklanan işlemlerden ayrıca yapılır.

ç) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisinin

Şebeke ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

hükmüne göre tesis edilen saatlik sayaç verileri ile tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla

tesis edilmiş saatlik veri sağlayan sayaç verileri karşılaştırılarak günlük bazda belirleme yapılır.

Tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla tesis edilmiş sayacın saatlik veri sağlayamaması

halinde dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen İlgili Mevzuat hükümleri uyarınca

onaylanan profil uygulaması yapılarak elde edilen saatlik tüketim verileri kullanılır. Her iki

durumda da ihtiyaç fazlası enerjinin tespitinde günlük toplam veriş ve günlük toplam çekiş

miktarları dikkate alınır.

d) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisini

uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki birden fazla tüketim tesisinin tüketim verileri saatlik

bazda toplanarak üretim verileri ile 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hü-

kümlerine uygun karşılaştırma yapılır. Bu durumda dahi ihtiyaç fazlası enerji miktarının tes-

pitinde günlük toplam veriş ve çekiş miktarları esas alınır.

(2) İlgili Şebeke İşletmecisi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki her bir üretici için

birinci fıkra kapsamında elde edilen saatlik verileri bir araya getirerek fatura dönemi bazında

dağıtım sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine

kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.

(3) İlgili Şebeke İşletmecisi; kendi Şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam

ihtiyaç fazlası üretim miktarını Yönetmeliğin;

a) 18 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak ba-

zında,

b) 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki li-

sanssız üreticiler için,

ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası

ile her ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir.

(4) Özel trafolu müşteri konumunda olup tüketime esas ölçü sistemi AG tarafında olan

kullanıcılarda trafo kaybı İlgili Mevzuata göre üretim ve tüketim için ayrı ayrı dikkate alınır.

(5) OSB dağıtım şebekesi dışında kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji

OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesisinde veya tesislerinde de tüketilebilir. Bu durumda
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OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi her ayın ilgili tarihinde tüketim değerlerini günlük bazda

ilişik olduğu dağıtım şirketine bildirmekle yükümlüdür. Bu üretim ve tüketime ilişkin birinci

ve ikinci fıkralarda yer alan hükümlere göre yapılması gereken iş ve işlemler dağıtım şirketi

tarafından yerine getirilir. OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tüketim bildirimi

yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde tüketim değeri sıfır kabul edilir ve ortaya çıkacak zararlar

OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden tazmin edilir.

İhtiyaç fazlası enerji miktarının değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Görevli tedarik şirketi 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları

hükümlerine göre belirlenen ihtiyaç fazlası enerji miktarını, üretim tesisinin işletmeye girdiği

tarihten itibaren on yıl süreyle satın almakla yükümlüdür.

(2) Görevli tedarik şirketi satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji mikta-

rından;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile aynı fıkranın (f) bendi çerçevesinde

yenilenebilir kaynaklara dayalı olanlar dışında diğer kaynaklara dayalı olarak kurulan üretim

tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan kısmını perakende satış tarifesi kapsamında elektrik

tedarik ettiği müşterilerine sattığı elektrik içinde değerlendirir.

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile (f) bendi kapsamında yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş

olan kısmını ise kendisi üreterek sisteme vermiş kabul edilir. Bu enerji için YEKDEM kapsa-

mında işlem tesis edilir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kurulan üretim

tesislerinde üretilen enerjinin sisteme verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat

uyarınca, YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı piyasa işletmecisi ve

görevli tedarik şirketi tarafından ödemeye esas alınmaz.

(4) Bir tüketim tesisi için farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üre-

tim tesisinin kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden

verildiğinin tespit edilememesi durumunda, bu tesislerden sisteme verilen enerji YEK Kanunu

eki I sayılı Cetvelde bu üretim tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer

alan fiyatlardan en düşük olan kaynak fiyatından YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üze-

re satın alınır.

(5) Bir tüketim tesisi için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında yenile-

nebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisi ve mikrokojenerasyon tesislerinin birlikte

kurulması halinde, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin

tespit edilememesi durumunda, söz konusu miktar için 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a)

bendi hükümleri uygulanır.

İhtiyaç fazlası enerji miktarının satın alınması

MADDE 23 – (1) Görevli tedarik şirketi 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi

hükümlerine göre satın aldığı ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa

ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük teşvik miktarından ödeme yapar. Ödeme Türk Lirası
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üzerinden yapılır. I sayılı Cetvelde belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin sisteme

verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır. Ödemenin

yapılabilmesi için;

a) Görevli tedarik şirketi her bir üretici için belirlediği günlük ihtiyaç fazlası üretim

miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en düşük fiyatın o günkü TL karşılığı

ile çarparak yapılacak ödemeyi belirler.

b) (a) bendi hükmü kapsamında yapılan tespit tarihini izleyen altı gün içerisinde, Şe-

bekeye verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas birim fiyatı ilgili tüzel kişiye

bildirir.

c) İlgili kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli tedarik şirketine Tebliğ tarihini iz-

leyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.

(2) Görevli tedarik şirketi 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre

satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji miktarının birim kWh’ı için YEK Kanununa

ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen teşvik miktarı kadar ödeme yapar. Ödeme,

Türk Lirası üzerinden yapılır. I sayılı Cetvelde belirlenen dövizin TL’ye çevrilmesinde enerjinin

sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılır. Öde-

menin yapılabilmesi için;

a) Görevli tedarik şirketince, her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim

miktarı YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyatın TL karşılığı

ile çarpılarak yapılacak günlük ödeme miktarı belirlenir,

b) Görevli tedarik şirketince her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim

miktarı ile YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen ve ilgili mevzuat uyarınca belir-

lenerek dağıtım şirketine bildirilmiş olan destek fiyatıyla çarpılarak yapılacak aksam destek

bedeli belirlenir. Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla

üretim tesisi kurulması halinde yerli ürün kullanım desteği, her bir üretim tesisinden sisteme

verilen günlük ihtiyaç fazlası enerji için bu bend hükümleri ayrı ayrı uygulanarak belirlenir,

c) (a) bendi ve/veya (b) bendi hükümlerine göre bulunan bedeller toplanarak ilgili fatura

dönemi için yapılacak toplam ödeme bulunur,

ç) (c) bendi hükmüne göre her bir üretici için bulunan bedeller kaynak bazında topla-

narak kaynak bazında yapılacak ödeme belirlenir,

d) 22 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji

miktarı için yapılacak ödemeyi; her bir üretici için belirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç faz-

lası üretim miktarını YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük olan kaynak fiyatın

TL karşılığı ile çarparak belirlenir,

e) (ç) bendi hükmüne göre bulunan kaynak bazında belirlenmiş bedellerin toplamı ile

(d) bendi kapsamında belirlenen bedel toplanarak ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine

bildirilecek lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedel (LÜYTOB) belirlenir,

f) (d) bendi uyarınca bulunan LÜYTOB miktarı piyasa işletmecisine piyasa yönetim

sistemi üzerinden her ayın ilk altı günü içerisinde bildirilir,
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g) Piyasa işletmecisi tarafından kendisine yapılan ödeme, kendisine ödeme yapılan ta-
rihten itibaren en geç bir iş günü sonrası ilgili üreticilere (c) ve (d) bendi hükümlerine göre be-
lirlenen miktarda ödenir.

(3) Görevli tedarik şirketi, ikinci fıkranın (f) bendi hükmüne göre piyasa işletmecisine
bildirdiği bedelin kendisine eksik ödenmesi halinde, ikinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki
ödemeleri her bir kişi için aynı oranda eksik yapar. Piyasa işletmecisinin önceki fatura dönem-
lerinden kalan eksik ödemesini ilgili fatura döneminde fazla ödeme şeklinde yapması halinde
fazla kısım eksik ödeme yapılan üreticilere payları oranında ödenir.

(4) Görevli tedarik şirketinin üçüncü fıkra hükmünde belirlenen istisna dışında, öde-
mede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tüketim birleştirme
MADDE 24 – (1) Aynı tarife grubundaki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel

kişi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhde-
lerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilirler. Bir dağıtım
bölgesinde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinin tüketimleri OSB dağıtım şebekesi içindeki
bir tüketim tesisi ile birleştirilemez. Ancak OSB dağıtım şebekesi içinde ve dışında tüketimi
olan bir gerçek ya da tüzel kişi üretim tesisini OSB dağıtım şebekesi dışında kurmak kaydıyla
birden çok tüketim tesisinin tüketimlerini birleştirebilir. Birleştirilen tüketime yönelik Yönet-
melik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir. Bir gerçek veya tüzel
kişinin uhdesindeki tüketim tesislerine ilişkin tüketim birleştirme talebinde, tüketimlerinin aynı
tarife grubunda olması hükmü aranmaz. Aynı gerçek veya tüzel kişinin tüketim birleştirme kap-
samında üretiminin tüketimini karşılamadığı zaman dilimi için yapılacak mahsuplaşmada, ya-
pılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında tüketildiği kabul edilir.

(2) Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi içinde
olması zorunludur.

(3) Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, Yönetmelik ve bu Tebliğ hü-
kümlerinden yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve sınırsız olarak
yetkilendirir.

(4) Başka bir kişinin tüketim birleştirenlere katılabilmesi veya tüketim birleştiren mev-
cut bir kişinin tüketim birleştirmeden ayrılması, ancak her ayın ilk gününden itibaren başlamak
kaydıyla mümkündür. Bu durumda tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasına
katmak isteyen kişilere ilişkin başvuruların, yetkili kişi tarafından katılımın başlayacağı aydan
bir önceki ayın onbeşine kadar, tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasından çı-
karmak isteyenlere ilişkin başvurunun ise yetkili kişi tarafından ayrılmanın başlayacağı aydan
bir önceki ayın onbeşine kadar İlgili Şebeke İşletmecisine ulaştırılması gerekir. Bu fıkra hük-
münün uygulanması çerçevesinde, tüketim birleştirmeye katılıma veya tüketim birleştirmeden
ayrılma işlemleri için her defasında ayrı ayrı olmak üzere Yönetmeliğin 31 inci maddesinin
ikinci fıkrasında öngörülen başvuru bedeli İlgili Şebeke İşletmecisine ödenir.
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(5) Tüketim birleştirme İlgili Şebeke İşletmecisine yapılacak yazılı bir başvuru ile ya-

pılır. Yazılı başvuru ekinde tüketimi birleştirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yıllık

tüketim verileri İlgili Şebeke İşletmecisine sunulur.

(6) Yönetmelik ve bu Tebliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek

ve/veya tüzel kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendire-

cekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi sayılır.

(7) Yönetmelik ve bu Tebliğin uygulanması amacıyla, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsa-

mında kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi tüketimlerini

birleştiren kişilerin aralarında yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır.

(8) Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve iş-

lemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. İlgili Şebeke İşletmecisi ile görevli tedarik

şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.

(9) Yönetmelik ve bu Tebliğin uygulanması sürecinde tüketimini birleştiren kişiler tü-

ketimlerini birleştirmekten ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı kendi arala-

rında çözer. Hiçbir anlaşmazlık İlgili Şebeke İşletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketine yö-

neltilemez.

(10) Bu maddenin diğer hükümlerinin uygulanmasında sorun oluştuğunda İlgili Şebeke

İşletmecisi üretim tesisini sistemden ayırabilir.

(11) Bu madde kapsamında yetkilendirilen kişi için, tüketimlerini birleştiren kişiler ile

aynı tarife grubunda olma şartı aranmaz.

(12) Bir tüketim tesisi, aynı zaman diliminde birden fazla tüketim birleştirme kapsa-

mında yer alamaz.

(13) Tüketim birleştirme kapsamında üretilen enerjinin tüketimi karşılamadığı durum-

larda, üretilen enerjinin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında tüketildiği varsa-

yılır.

(14) Tüketim birleştirmeye katılan tüm tüketiciler, ilave elektrik enerjisi alımlarını an-

cak tek tedarikçiden temin edebilirler.

Atıflar

MADDE 25 – (1) 10/3/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğe

yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 26 – (1) 10/3/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

2 Ekim 2013 – Sayı : 28783                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                   2 Ekim 2013 – Sayı : 28783

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ

DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ
HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL
STANDARDI 1 (KKS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 1

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; EK-1’de yer alan Finansal Tabloların Bağımsız

Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri
Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı
1’in yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in kapsamı, EK-1’de yer alan KKS 1 metninde belirlen-

miştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 30/9/2013

Karar No : 2013/ÖİB-K-53

Konu : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait

Göztepe Lojman Dairesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

(TDİ)’nin 18/7/2013 tarih, 2168-4756 sayılı yazısı dikkate alınarak; İdarece verilen yetki kap-

samında TDİ tarafından “satış” yöntemi ve “pazarlık usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili mev-

zuat hükümleri, İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihale

neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istina-

den,

TDİ mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Yeşilbahar

Sokak, Ateşalp Apt. 9 uncu Kat, Bağımsız Bölüm No:19 adresinde bulunan tapunun 410 ada

104 pafta 33 no.lu parselinde kayıtlı meskenin (Göztepe Lojmanı) özelleştirilmesine ilişkin

yapılan ihalede; 

1. Göztepe Lojmanının, 655.000.- (Altıyüzellibeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren

Nursel SARI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nursel SARI’nın sözleşmeyi im-

zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

TDİ lehine irat kaydedilmesine, 640.000.- (Altıyüzkırkbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Ser-

han İŞERİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serhan İŞERİ’nin sözleşmeyi imza-

lamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyo-

nunun 4/7/2013 tarih ve 03 sayılı Kararının onaylanmasına,

2. İş bu Karar çerçevesinde teklif sahipleri ile sözleşme imzalanması ve karar gerekle-

rinin TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Ekim 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28783 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/416 

Karar No : 2013/91 

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek suçundan 

Mahkememizin 14/02/2013 gün ve 2012/416 esas, 2013/91 sayılı kararı ile sanık Murat 

Koçyiğit'in 5237 Sayılı TCK'nun 227/2,62/1-2 maddeleri gereğince 4 kez 1 yıl 8 ay hapis ve 4 kez 

80 TL. adli para cezası ve yine 4 kez sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak TCK 

53/1-a-b-d ve e maddelerinde sayılan haklardan yoksun bırakılmasına, ancak TCK.nun 53/3 

maddesi gereğince sanığın TCK.nun 53/1-c bendinde yazılı bulunan kendi alt soyu üzerindeki 

velayet , vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilinceye kadar yoksun 

bırakılmasına karar verirmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Murat Koçyiğit'e kararın tebliğ 

edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu 

anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8051 

—— • —— 
İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/625 

Karar No : 2012/477 

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/04/2012 tarihli ilamı ile 

204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 

231/8) cezası ile cezalandırılan Ferudun ve Mehri oğlu, 1970 İran doğumlu, RIZA 

HOŞNUDNODEHİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligat yapılamamıştır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği taktirde 

kararın kesinleştirileceği, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. V.d. Maddeleri gereğince ilanen 

tebliğ olunur. 8054 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN / 16-1. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 35 TL. ile en çok 66.963 TL. arasında değişen; 10/10/2013 günü 

saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,50 TL.  en çok 6.696,50 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen şeker, çay, güneş gözlüğü ve kimyon cinsi 88 grup eşya açık 

artırma suretiyle, Kolejtepe Mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 11/10/2013 tarihinde saat: 

09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8191/1-1 

————— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli en az 72,72 TL. ile en çok 148.573,14 TL. arasında değişen; 

08/10/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,50 TL.  en çok 

14.857,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Çakmak, Tıbbi Malzeme, 

Motorsiklet yedek parçaları, Kol saatleri, Giyim Eşyaları, Tekstil, Cep Telefonu aksesuar ve 

yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 44 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe 

Mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

adresindeki 4. kat Toplantı  Salonunda 09/10/2013 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 

ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8190/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan-Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Erzincan-Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi 

altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Eski Müftülük Binası 24150 Üzümlü/ERZİNCAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan-Üzümlü KSS’ ye ait yol, açık çalışma sahası, 

içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve YG-AG elektrik 

şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Üzümlü/ERZİNCAN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 20/12/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 981.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 68.670.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/10/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Erzincan-Üzümlü KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Eski Müftülük Binası 24150 

Üzümlü/ERZİNCAN adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8150/2-2 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/138050 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  2.000 m Eskişehir-Merkez-Alpu’da Karotlu Linyit 

Sondajı, 

  5.500 m Eskişehir-Merkez-Alpu’da Kırıntılı Linyit 

Sondajı 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 

olmak üzere toplam 7.500 Metre. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, en 

az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj 

makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. (işe başlama tarihinde üç adet 

makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması 

zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama 

tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak 

dönme tarihi) tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) 

takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (KL 

Blok Kat: 2) 

b) Tarihi ve saati : 23/10/2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8114/1-1 
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MTA ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (MTA-EBAYS) 

HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

MTA Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (MTA-EBAYS) hizmet alımı 

07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 

inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/138949 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı 

   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : MTA Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi 

(MTA-EBAYS) hizmet alımı 

b) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Merkez, Bölge 

Müdürlükleri ve Arazi İşyerlerinde yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (işe 

başlama talimatı tebliğinden itibaren) 3(üç) gün 

içinde işe başlanacak olup, İşin süresi 180 

(yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (KL 

Blok Kat: 2). 

b) Tarihi ve saati : 25/10/2013 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Herhangi bir kamu kurumunda ihale tarihi itibariyle geçerli Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından verilen TSE 13298 sayılı Elektronik Belge Yönetimi standardına sahip, halen 

aktif kullanılmakta olan bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) projesi yapmış olmak 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8115/1-1 
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BEŞ ADET 154 KV İLETİM TRAFO MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ  

(BAKIM VE GÜVENLİK HARİÇ) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Grup Müdürlüğümüze bağlı olan ve TMİ/14.8-1 Grubunda yer alan beş adet 154 kV 

İletim Trafo Merkezlerinin 3. Şahıslarca İşletilmesi (bakım ve güvenlik hariç) ile ilgili hizmet 

alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/140762 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu) No: 254 06105-Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00 FAX:0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 8grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Beş Adet 154 kV İletim Trafo Merkezinin İşletilmesi 

(Bakım ve Güvenlik Hariç) 

b) Yapılacağı yer : ANKARA  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) 

gün. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 10/10/2013 Perşembe günü, Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdari Şartname ekindeki standart forma uygun Teklif Mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler  

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde ““Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan 

tablosuna yazacaktır.  

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.  

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir.  
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4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. .  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 06105Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. 

Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN TR36 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu 

hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 

06105Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8202/1-1 
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TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TMİ/14-3.1 grup (154 kV Alaşehir, Kemalpaşa, Tire, Derbent, Şemikler GIS, Üniversite); 

TMİ/14-3.2 grup (154kV Viking, Hilal GIS+Klasik, Güzelyalı GIS, Karşıyaka GIS, Bostanlı 

GIS); TMİ/14-3.3 grup (154kV Ebso, Manisa-1, Piyale GIS, Soma-A) İletim Trafo Merkezlerinin 

bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme 

hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/140883 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon - Faks Numarası : 02324771300 – 02324771315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu hizmet alımı TMİ/14-3.1 grup (154 kV 

Alaşehir, Kemalpaşa, Tire, Derbent, Şemikler GIS, 

Üniversite); TMİ/14-3.2 grup (154kV Viking, Hilal 

GIS+Klasik, Güzelyalı GIS, Karşıyaka GIS, 

Bostanlı GIS); TMİ/14-3.3 grup (154kV Ebso, 

Manisa-1, Piyale GIS, Soma-A) İletim Trafo 

Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç 

hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi. 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, Alaşehir (Manisa), 

Kemalpaşa (İzmir), Tire (İzmir), Derbent (Manisa), 

Şemikler GIS (İzmir), Üniversite (İzmir), Viking 

(İzmir), Hilal GIS+Klasik (İzmir), Güzelyalı GIS 

(İzmir), Karşıyaka GIS (İzmir), Bostanlı GIS 

(İzmir), Ebso (İzmir), Manisa-1(Manisa), Piyale GIS 

(İzmir), Soma-A Trafo Merkezlerinin bulunduğu İl, 

ilçe, belde vs. yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

İZMİR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : İhale, 11/10/2013 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,  

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 

bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 

meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 

oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 

aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler.  

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 

santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 

santralı veya İletim Trafo Merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup 

Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla 

çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL+KDV’dir. Posta yoluyla ihale 

dokümanı satış bedeli 375,00.-TL +KDV’dir. (VAKIFBANK BORNOVA ŞUBESİ TR 41 000 

1500-158 0072 92 29 34 31) hesabına yatırmak zorundadır. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 11/10/2013 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir. İhale sonucu, 

bir istekliye birden fazla grubun ihale edilmesi durumunda her grup için ayrı ayrı Götürü Bedel 

Sözleşme yapılacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (her grup için ayrı ayrı olacak şekilde) geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 8208/1-1 

—— • —— 

KONTEYNER ALIMI (AF-GA4.6-REBİDDİNG) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Biriminden (İPKB):         

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

Kredi No: 8033-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul 

Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere 

borç almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Konteyner Alımı (AF-GA4.6-Rebidding)” 

ihalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, 

Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) 

seklinde yapılacaktır. 

1. Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanın tedarikini 

kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ekipman; 

Konteyner Alımı 

Kalem 01 Depo Konteyner 22 Adet 

Kalem 02 Ofis Konteyner 2 Adet 

Kalem 03 Mutfak Konteyner 1 Adet 

olarak belirlenmiştir. 

2. Teklif sahiplerinin bir paket içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri 

gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve 

ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en 

düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir 

ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin 

diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki 

kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme 

hakkını saklı tutar.  
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Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi konteyner ya da muadili malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin 

ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri 

ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve 

telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. 

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam 

ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline 

neden olabilecektir.  

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların 

yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak 

girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (i), (iii) ve (iv) gereksinimlerini ayrı ayrı 

sağlamaları gerekmektedir. 

4. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 

 

T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8  34126 Beyazıt/İstanbul 

Tel : +90 (212) 518 55 00 

Faks : +90 (212) 518 55 05 

E-posta : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 

 

5. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı İPKB’nin 

İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 

7286 1036 53 numaralı hesabına AF-GA4.6-Rebidding referans numarası yazılarak banka 

transferi yoluyla satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe 

eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli 

yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak 

gönderilebilir. 

6.  Teklifler en geç 19 Kasım 2013 saat 14:00’e kadar 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) veya 

eşdeğeri tutarındaki teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret 

edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

7. Teklifler 19 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin 

Mah. Tiyatro Cad. No: 8, 34126 Beyazıt/İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden 

hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.  

8. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 19 Kasım 2013 tarihinden itibaren 90 takvim günü 

süreyle geçerli olacaktır. 

9. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 8168/1-1 
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TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Köyü, 1163 ada 

1 parsel üzerinde yer alan tarla nitelikli 1056 m² taşınmazın tamamı, 1163 ada 3 parsel üzerinde 

yer alan tarla nitelikli 17143 m² taşınmazın tamamı ile 1164 ada 1 parsel üzerinde yer alan tarla 

nitelikli 22274 m² taşınmazın tamamının ihale şartnamesinde belirtilen muhammen bedeller 

üzerinden satışı 11 Ekim 2013 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Menemen Şube Başkanlığı’na (Kasımpaşa Mahallesi, Ertuğrul Caddesi, THK 

Menemen İş Merkezi No: 2 Kat: 4 Daire 11 Menemen/İZMİR) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Menemen Şube Başkanlığı’ndan (Kasımpaşa Mahallesi, Ertuğrul Caddesi, THK 

Menemen İş Merkezi No: 2 Kat: 4 Daire 11 Menemen/İZMİR) temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 303 73 71 

 THK Menemen Şube Başkanlığı (0 232) 832 10 87 

 8189/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 012 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün ve 1636 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 98103 ve 98107 adalar arasındaki park alanında trafo yeri 

ayrılmasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 

8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8207/1-1 

 ————— 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 013 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün ve 1637 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar İlçesi Sirkeli Mahallesi 144-370 adalar arasındaki park alanına trafo yeri ayrılmasına 

ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 

maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8206/1-1 

 ————— 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 014 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün ve 1638 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi 356 - 117 nolu adalar arasındaki park alanına trafo 

yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar 

Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8205/1-1 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN 

YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, 

- Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 

- Bankacılık uzman yardımcısı, 

- BDDK uzman yardımcısı 

kadrolarına, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavıyla meslek personeli 

alınacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, 

bankacılık uzman yardımcısı için 22 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10'dur. 

A) Sınavın tarihi ve yeri; 

Giriş sınavının yazılı aşaması, bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman 

yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk alanları) için 2 - 3 Kasım 2013 tarihlerinde iki gün sabah ve 

öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturum halinde, BDDK uzman yardımcısı için ise 2 Kasım 

2013 tarihinde sabah ve tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 4 Beşevler  adresinde 

yapılacaktır. 

B) Sınava başvuruda bulunacak adayların; 

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve 

finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan 

mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve 

yüksekokulların hukuk bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olması, 

c) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 

veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı 

bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 

yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması, 

ç) BDDK uzman yardımcısı (iletişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört 

yıllık eğitim veren iletişim fakültelerine bağlı bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan 

mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması, 

2) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarının (KPSS) ; 

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan 

türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve bankalar yeminli murakıp 

yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, bankacılık uzman 
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yardımcılığına (bankacılık alanı) başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde 

bulunması, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20 veya 

KPSSP21” puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda 

bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunması, 

c) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 

veya KPSSP71” puan türlerinden herhangi birinden en az 75 puan almış olması ve BDDK uzman 

yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunması, 

ç) BDDK uzman yardımcısı (iletişim alanı) için; “KPSSP3 veya KPSSP4" puan 

türlerinden herhangi birinden en az 75 puan almış olması ve BDDK uzman yardımcılığına 

başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunması, 

3) 01/01/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması (01/01/1978 tarih ve sonraki 

doğumlular), 

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi olan 22 Ekim 

2013 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması, 

gerekmektedir. 

C) Yazılı sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler; 

1) Başvuru formu, 

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, 

3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı, 

Ç) Yazılı sınav konuları; 

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; 

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, 

İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı, 

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, 

Finansal Yönetim, 

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç 

ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak 

Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, 

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; 

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku, 

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, 

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri), 
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ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk, 

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

3) BDDK uzman yardımcılığı için; 

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), 

Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, 

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku 

(Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas 

Hukuku (Genel Hükümler), 

c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama, 

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

4) BDDK uzman yardımcısı (iletişim alanı) için; 

a) İletişimin Temel Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Kuramları, Uluslararası İletişim, 

İletişim Hukuku, Türkiye Basın Tarihi, 

b) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

D) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 

ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 

üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday 

sözlü sınava çağrılır. 

E) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, 

sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi 

internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir. 

F) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurumun resmi internet sitesinden 

(www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri "Başvuru Formu"nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve 

doldurdukları formun çıktısını (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en son kayıt 

yaptıkları formun çıktısını almaları gerekmektedir) alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp 

imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru 

tarihi olan 22 Ekim 2013 tarihi saat 17:00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere / ANKARA”  adresine elden veya posta yoluyla (en 

geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak 

başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. 

Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile 

eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 

adayların listesi, en geç 28 Ekim 2013 tarihinde saat 17:00’a kadar Kurumun resmi internet 

sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. 8197/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/47599 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ege Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Ankara Caddesi No: 42 Tel-Faks 0 232 343 06 63 – 0 232 373 00 83 

Posta Kodu 35100 E-Mail donersermaye@mail.ege.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

REF İç ve Dış Ticaret Tıbbi 

Ürünler İmalat Gıda İnşaat 

Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Bestekar Sokak No: 49/16-20 

Kavaklıdere-Çankaya-Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
735 005 0785  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 108660  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8217/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/22250 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüğü 
İl BURDUR 

Adresi 
Özgür Mahallesi Ototamirciler      

5. Sokak No:1 
Tel-Faks 0248 2331040-0248 2124629 

Posta Kodu 15100 E-Mail burdurgsim15@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Çev-Kom Müşavirlik İnşaat 

Turizm Tekstil Taahhüt İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limitet 

Şirketi 

 

Adresi 

Kültür Mahallesi Valilik Sarayı 

Arkası Adalet Caddesi İstanbul 

İşhanı No:1 Merkez-BATMAN 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2470344445  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5177  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8216/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/57031 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2667737 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Gestaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Aydın Ateş 

Adresi 
İlkbahar Mahallesi 608. Sokak No: 7 

Çankaya/Ankara 

Hilal Mah. Şehit Aytekin Yavuz 

Sok. No: 65 Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  12598015854 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
42173  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8196/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 

Adı 
İstanbul Orman Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İSTANBUL/Maslak-Şişli 

Adresi 
Fatih Ormanı Yerleşkesi, 1 Nolu 

İdare Binası 
Tel-Faks 

0212.262.7709 

0212.262.18.76 

Posta Kodu 34398 E-Mail istanbulobm@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kilimci Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 

Doğa Park Caddesi Gölet 

Mevkii, Prestige Eamall AVM 

Zemin Kat No: 21 

İkitelli/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5630629810  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 818078  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (-) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8199/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/61919 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğünden/Ankara 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Yıldırım/Bursa 

Adresi 
152 Evler Mahallesi Ankara Yolu 

Caddesi No.286 Duaçınarı Mevkii 
Tel-Faks 0224 360 70 00-360 70 24 

Posta Kodu 16330 E-Mail bol14@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yeşil Yapı Taahhüt İnşaat Nakliye 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Süleyman Demir (Şirketin 

Yarısından Fazla Hisseye Sahip 

Ortağı), 

Musa Demir (Şirket Müdürü) 

Adresi 
Çamlıca Mahallesi Laleli Sokak 

No:5 K:1/A Rize 

Çamlıca Mahallesi Laleli Sokak 

No:5 K:1/A Rize 

T.C. Kimlik No.  

Süleyman Demir  

(T.C Kimlik No:60 145 293 224, 

Musa Demir  

(T.C Kimlik No:60 148 293 160) 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
950 046 2525  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7227  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8198/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/54591 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 11’inci İkmal Merkezi Komutanlığı İl/İlçe Yenikent-Sincan/Ankara 

Adresi 

Şehit Ütğm. Hasan Şahan Kışlası 

Elektro Optik Sistemler Bakım 

Merkezi Md.lüğü Sincan/Ankara 

Tel-Faks 312 277 13 42 – 277 24 52 

Posta Kodu 06946 E-Mail 11.ikmal.merkezi@vindowslive.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SAVMED Savunma Mühendislik 

Elektronik Eğitim Bilişim 

Danışmanlık Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

 

Adresi 

Orman Çiftliği Şenyuva Mahallesi 

Mertler Sokağı No: 88/2  06560 

Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Maltepe Vergi Dairesi 833 048 9839  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 321579  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

*Not : 24 Eylül 2013 Tarihli ve 28775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelere 

katılmaktan yasaklama kararı ilanı yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 8204/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/58849 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı İl/İlçe Gölcük/Kocaeli 

Adresi 
Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 

Gölcük/Kocaeli 
Tel-Faks 262 414 11 29 – 414 79 43 

Posta Kodu 41650 E-Mail dznikmerted@dzkk.tsk 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BERK Otomotiv Ticaret – 

Haluk Gökkaya 
 

Adresi 

Mimar Sinan Mahallesi Yedpa 

Ticaret Merkezi C Cad. No: 209 

06560 Ataşehir/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 17266010070  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4030068847  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 848190  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

*Not : 24 Eylül 2013 Tarihli ve 28775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelere 

katılmaktan yasaklama kararı ilanı yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 8203/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/20)
— Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
— Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin

Uygulanmasına Dair Tebliğ
— Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile

Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim
Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1)
Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 1

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-53 Sayılı
Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


