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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi
Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB
katılımcılarının sisteme bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin kap-
samı dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (o) ve (y)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “kanun,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bağlantı hattı: Tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım şebe-
kesine bağlamak için gerekli ve bu Yönetmelik kapsamında belirtilen mesafe sınırları dâhilinde
olan; AG’den bağlı tüketiciler için yapı bina giriş noktasından itibaren dağıtım şebekesine ka-
dar, OG’den bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt sahasının bittiği noktadan itibaren dağıtım
şebekesine kadar, üreticiler için şalt sahasının bittiği noktadan itibaren dağıtım şebekesine kadar
olan hattı,”

“o) OSB: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre
kurularak tüzel kişilik kazanmış bulunan organize sanayi bölgelerini,”

“y) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sis-
temine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,”

“ff) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi
sisteme verebilen tesisi,
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gg) Müstakil elektrik depolama tesisi: Herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle irtibatı
olmaksızın doğrudan şebekeye bağlı elektrik depolama tesisini,

ğğ) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) İkinci fıkra kapsamında beş yıllık bölgesel üretim tesisi kapasitelerinin belirlen-

mesinde TEİAŞ tarafından aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) TEİAŞ, beş yıllık bölgesel üretim tesisi kapasitesini belirlerken, mevcut ve beş yıllık

süre içerisinde yatırım programına alınmış olan iletim tesisleri ve trafo merkezlerinin kapasi-
tesini dikkate alır.

b) (a) bendi kapsamında belirlenen beş yıllık bölgesel bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi
TEİAŞ tarafından iletim ve dağıtım gerilim seviyeleri için her yıl 1 Mart tarihine kadar her bir
yıl için ve bölgesel bazda Kuruma ve dağıtım şirketlerine bildirilir.

(4) İkinci fıkra kapsamında beş yıllık bölgesel üretim tesisi kapasitelerinin belirlenmesi
çerçevesinde dağıtım şirketleri tarafından;

a) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında TEİAŞ tarafından yapılan bildirimler de göz
önüne alınarak halihazırda dağıtım sistemine bağlı ya da bağlantısı hakkında olumlu görüş ve-
rilmiş olan lisanslı ve lisanssız üretim tesislerini dikkate alarak bölgelerine bağlanabilecek beş
yıllık bölgesel üretim tesisi kapasiteleri, her bir yıl için bağlanabilir kapasite de belirtilmek su-
retiyle bölgesel bazda (b) bendinde belirtilen şekilde, 1 Nisan tarihine kadar Kuruma bildirilir.

b) İnternet sitelerinde her bir bölgesel bazda, bağlı olanlar ile bağlantı hakkında olumlu
görüş verilmiş olan üretim tesisleri, kapasiteleri de belirtilmek suretiyle, liste şeklinde yayım-
lanır. Bağlı olanlar ile olumlu görüş verilmiş olan üretim santrallerinin listede ayrı ayrı göste-
rilmesi ve toplam kapasite bilgilerine yer verilmesi zorunludur. Bu listede lisanssız üretim tesis-
lerine ilişkin olarak şebekeye bağlanmış olanların ve çağrı mektubu verilenlerin ayrı ayrı toplam
kapasitesine yer verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Elektrik depolama tesisleri için verilen bağlantı görüşleri
MADDE 5/A – (1) TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından, elektrik depolama tesis-

lerinin iletim veya dağıtım sistemlerine bağlantısı hakkında bu Yönetmelik kapsamında verilen
görüşler, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde verilmiş kabul edilir.

(2) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi üretim tesisinin bağlı olduğu
bağlantı noktasından şebekeye bağlanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında; üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi
üretim tesisinin bir ünitesi olarak, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri ise
tüketim tesisinin bir unsuru olarak kabul edilir.

(4) Müstakil elektrik depolama tesislerinin iletim sistemine bağlantısı için gerekli olan
iletim tesisi yatırımları ile ilgili tesislere ilişkin gerekmesi halinde taşınmaz temini dosyalarının
hazırlanması, taşınmaz temininin gerektirdiği ödemeler, orman ve yol geçiş izinleri ile kazı be-
deli gibi zorunlu bedeller başvuru sahibi tüzel kişiler tarafından karşılanır. Bu tesisler geçici
kabulün tamamlanması ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bakım ve işletme so-
rumluluğu karşılığında iz bedel ile TEİAŞ’a devredilir. Müstakil elektrik depolama tesislerinin
herhangi bir sebeple iletim sisteminden ayrılması durumunda, 9 uncu madde hükümleri kap-
samında işlem tesis edilir.
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(5) Müstakil elektrik depolama tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı, dağıtım siste-
mine bağlantı için gerekli tesislerin tamamının kullanıcı tarafından yapılması ve işletme, bakım,
onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilir.

Lisanssız üretim tesisleri
MADDE 5/B – (1) Bu Yönetmelikte yer alan üretim tesislerine ilişkin “bağlantı hattı”

ile ilgili hükümler lisanssız üretim tesisleri için de uygulanır.
(2) 21 inci madde hükümleri 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri kapsamındaki
üretim tesisleri için de uygulanır.

(3) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerine ait dağıtım tesisi ve/veya
iletim tesisi yatırımları ile ilgili tesislere ilişkin gerekmesi halinde taşınmaz temini dosyalarının
hazırlanması, taşınmaz temininin gerektirdiği ödemeler, orman ve yol geçiş izinleri ile kazı be-
deli gibi zorunlu bedeller başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler tarafından karşılanır. Bu te-
sisler geçici kabulünün tamamlanması ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bakım
ve işletme sorumluluğu karşılığında iz bedel ile ilgili şebeke işletmecisine devredilir.

(4) Lisansız üretim tesislerinin sisteme bağlantısına ilişkin olarak, bu madde hükümleri
hariç, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca işlem tesis edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) TEİAŞ, iletim sistemine bağlanması uygun bulunan başvuru sahibi ile EK-1’de
gösterildiği şekilde bağlantı anlaşmasını ve sistem kullanım anlaşmasını yapar. Bağlantı ve sis-
tem kullanımına ilişkin olarak TEİAŞ ve kullanıcı arasında bu Yönetmelik uyarınca TEİAŞ
tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan standart nitelikteki bağlantı ve sistem kul-
lanım anlaşmaları kullanılır. Bu anlaşmalarda iletim sisteminin normal işletme koşulları içerisinde
işletilmesi ile işletme güvenliği ve bütünlüğü üzerinde risk oluşturan durumlara ilişkin kurallara
ve sistem kullanım anlaşmasında bu kuralların ihlal edildiği durumlarda uygulanacak cezai
şartlara da yer verilir. Düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibi TEİAŞ tarafından yapılır.
TEİAŞ ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere sistem kullanım anlaşmasında düzenlenen cezai
şartları ve diğer yaptırımları uygular. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı ol-
maksızın değişiklik yapılamaz. Kurul, gerektiğinde bu anlaşmaların genel hükümlerinde deği-
şiklik yapabilir. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde Kurul tarafından değişiklik yapılması ha-
linde, TEİAŞ ile kullanıcılar arasında yeni genel hükümleri içeren anlaşmalar, TEİAŞ tarafın-
dan kullanıcılara yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde imzalanır veya TEİAŞ’ın
uygun görmesi halinde Kurul tarafından değiştirilen hükümlere ilişkin bir ek sözleşme TEİAŞ’ın
yapacağı bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde imzalanmak suretiyle değişiklik hükümleri
geçerlilik kazanır. TEİAŞ’ın bildirimine rağmen bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını im-
zalamak üzere başvuruda bulunmayan gerçek ve tüzel kişilere ait üretim ve tüketim tesislerinin
iletim sistemi ile irtibatı TEİAŞ tarafından beş iş günü öncesinde bildirim yapılmak suretiyle
kesilir.”

“(11) Üretim lisansı sahibi iletim sistemine doğrudan bağlı tüzel kişilerin ürettikleri
enerjiyi iletim sistemine çıkmadan, işletmesi ve mülkiyeti kendilerine ait şalt sahalarındaki
aynı baraya bağlı olan ve sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya iş-
letme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak için kullanması durumunda,
değişken iletim bedellerinin hesaplanmasında verişe ve/veya çekişe esas enerji verisi tespit
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edilirken iletim sistemine verilen veya sistemden çekilen elektrik enerjisi esas alınır. Bağlantısı
bu fıkrada tanımlanan şekilde olan üretim lisansı sahipleri ile TEİAŞ arasında mevcut anlaş-
malardaki veriş ve çekişe ilişkin anlaşma güçlerinin toplamının altına düşmeyecek şekilde tek
bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Kullanıcıya bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında tahsis edilen

kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. İletim sistemine bağlantı noktasından alınan
veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşma-
larında belirtilen anlaşma gücünü aşamaz.

(2) Tüketicilerin TEİAŞ ile imzalayacakları ilk bağlantı ve sistem kullanım anlaşmala-
rında kayıtlı olan anlaşma güçlerinin, TEİAŞ tarafından verilen bağlantı görüşünde yer alan
güç değeri ile aynı olması zorunludur.

(3) Kullanıcının anlaşma gücünü ihlal etmesi halinde herhangi bir ilave ihtara gerek
kalmaksızın sistem kullanım anlaşmasında söz konusu ihlale ilişkin olarak düzenlenmiş bulu-
nan yaptırımlar uygulanır. TEİAŞ tarafından verilen talimatlarla anlaşma gücünün aşılması du-
rumunda TEİAŞ tarafından talimat verilen zaman dilimlerindeki aşımlar güç aşımı olarak de-
ğerlendirilmez.

(4) Üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla TEİAŞ, iletim sisteminin güvenliği
üzerinde risk oluşturacak şekilde anlaşma gücünü aşan kullanıcıyı, ihlalin sonlandırılması için
uyarır. Üretim şirketleri, uyarı bildirimini aldığı tarih itibarıyla, diğer kullanıcılar ise uyarı bil-
diriminin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde anlaşma gücü ihlalini sonlandırmakla yü-
kümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi
kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluşan maliyetler, ilgili
kullanıcı tarafından karşılanır.

(5) TEİAŞ, iletim sistemini olumsuz yönde etkileyecek şekilde anlaşma gücünün üze-
rinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini dev-
reye alabilir.

(6) TEİAŞ’ın kullanıcıyla yaptığı sistem kullanım anlaşmasında taahhüt ettiği kapasiteyi
sağlayamaması durumunda, TEİAŞ tarafından ödenecek bedellere ilişkin hükümler sistem kul-
lanım anlaşmasında düzenlenir.

(7) Dağıtım şirketleri, dağıtım lisansı sahibi OSB’ler ve tüketiciler aynı fiyatlandırma
yılı içerisinde en fazla üç defa anlaşma güçlerinin artırılmasını talep edebilirler. TEİAŞ, kulla-
nıcıların bu fıkra kapsamındaki güç artışı taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden iti-
baren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi
durumunda güç artışı talebi kabul edilmiş sayılır. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönün-
deki güç artışı talepleri ayrı değerlendirilir. Üretim lisansı sahiplerinin çekiş yönündeki güç ar-
tışı talepleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir. Kullanıcılar, bu fıkra kapsamında sistem kul-
lanım anlaşmasındaki güç değerleri revize edilmeden anlaşma gücünü aşamaz.

(8) Dağıtım şirketleri, dağıtım lisansı sahibi OSB’ler ve tüketiciler anlaşma güçlerini
düşürmek amacıyla talep tarihinden iki ay sonra uygulanmak üzere üç yılda bir defa anlaşma
güçlerinin düşürülmesini talep edebilirler. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönündeki güç
düşümü talepleri ayrı değerlendirilir. Üretim lisansı sahiplerinin çekiş yönündeki güç düşümü
talepleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir. Tüketiciler, TEİAŞ tarafından verilen bağlantı
görüşünde yer alan güç değerinin altına düşecek şekilde güç düşümü talebinde bulunamaz. An-
cak, TEİAŞ tarafından yeni bir transformatör merkezi tesis edilerek tüketicinin mevcut trans-
formatör merkezindeki gücünün bir kısmının yeni transformatör merkezine aktarılması halinde,
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anlaşma güçleri toplamının mevcut anlaşma gücünün altına düşmemesi kaydıyla güç düşümüne
izin verilir. Dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’ler, iletim sistemi sistem kullanım
ve sistem işletim tarifelerinin uygulandığı bölge bazında ve toplam anlaşma gücünün altına
inilmediği sürece aynı fiyatlandırma yılı içerisinde aynı transformatör merkezleri için bir defa
olmak üzere her bir transformatör merkezi kombinasyonu için güç aktarımı talebinde buluna-
bilirler. Talepleri doğrultusunda yeni transformatör merkezi inşa edilen dağıtım şirketleri ve
dağıtım lisansı sahibi OSB’lerin ilk anlaşma güçleri talep edilen gücün altında olamaz ve bu
gücün altına düşülecek şekilde güç düşümü talep edilemez. Bu kapsamda tesis edilecek trans-
formatör merkezleri için TEİAŞ ile talep sahibi dağıtım şirketi veya dağıtım lisansı sahibi OSB
arasında bağlantı anlaşması imzalanmadan TEİAŞ tarafından transformatör merkezinin tesisine
başlanmaz. Bu kapsamda tesis edilecek transformatör merkezleri için dağıtım şirketi veya da-
ğıtım lisansı sahibi OSB’den bağlantı anlaşması kapsamında teminat alınmaz.

(9) Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma güçleri lisanslarına derç edilmiş
olan kurulu güç değeri ile aynı olmalıdır. Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma
gücü değişiklikleri lisans tadilleri ile uyumlu olacak şekilde bu maddede belirtilen sürelerle sı-
nırlı olmaksızın gerçekleştirilir.

(10) Sekizinci fıkra kapsamında tesis edilen transformatör merkezlerinin geçici kabu-
lünü takiben iki ay içerisinde yeni transformatör merkezi talebine esas güç üzerinden sistem
kullanım anlaşması TEİAŞ tarafından hazırlanarak imzalanmak üzere talep sahibi elektrik da-
ğıtım şirketi ve/veya dağıtım lisansı sahibi OSB’ye gönderilir. İlgili dağıtım şirketi ve/veya
dağıtım lisansı sahibi OSB, TEİAŞ’ın bildirimini takiben en geç dokuz ay içerisinde sistem
kullanım anlaşmasını imzalamakla ve talebe esas transformatör merkezine yük aktarmakla yü-
kümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TEİAŞ ile kullanıcı farklı bir süre için mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle
bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden altı ay içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan
varlıklarını kaldırır. TEİAŞ ile kullanıcının mutabık kalmaları durumunda bu süre iki yıla kadar
uzatılabilir.

(3) İletim sisteminden herhangi bir sebeple ayrılan kullanıcının, ayrılma tarihinden iti-
baren bir yıl içerisinde aynı noktadan iletim sistemine yeniden bağlanma talebinde bulunması
durumunda, kullanıcı ayrılma tarihinden yeniden bağlanma tarihine kadar olan süreyi kapsayan
zaman dilimi için önceki anlaşma gücü üzerinden ilgili dönemin sabit iletim bedellerine göre
hesaplanan bedeli TEİAŞ’a ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Bağlantı talebinde bulunulan tüketim tesisleri açısından;
a) Dağıtım şirketince yapılacak inceleme neticesinde başvuru tarihinden itibaren yedi

iş günü içerisinde, beşinci fıkra hükümleri dikkate alınarak belirlenen bağlantı talebinin karşı-
lanabileceği makul bir süreyi ve gerekçelerini içeren bağlantı görüşü başvuru sahibine yazılı
veya kullanıcının talep etmesi halinde elektronik olarak bildirilir. Söz konusu bağlantı görü-
şünde; öngörülen bağlantı tarihine veya bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren öngö-
rülen bağlantı süresine, bağlantı gerilim seviyesine, tesis edilmesi gereken dağıtım tesisleri
ve/veya bağlantı hattının kapsamına, bunlara ilişkin tarafların yükümlülükleri ile öngörülen
bağlantı hattına göre bağlantı bedeline ve hat katılımına ilişkin bilgilere yer verilir. Bağlantı
görüşünün geçerlilik süresi altmış günden az olamaz.
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(5) Tüketici niteliğindeki başvuru sahibinin bağlantı talebi aşağıdaki şartlar dahilinde
karşılanır:

a) Meskun mahal içinde bulunan kullanım yerlerine yönelik bağlantı taleplerinin, bağ-
lantı anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren;

1) Sadece AG bağlantı hattının gerekli olduğu durumlarda iki ay,
2) Mevcut AG şebekesinde kapasite artışı veya ilave tesis yapılması gereken durumlar

ile mevcut dağıtım transformatörü tesisinde güç artışı yapılması gereken durumlarda dört ay,
3) Yeni bir dağıtım transformatörü veya dağıtım merkezi yapılması gereken durumlarda

altı ay,
4) Sadece OG bağlantı hattının gerekli olduğu durumlarda dört ay,
5) OG bağlantı hattı dışında, iki km’ye kadar OG şebeke tesis edilmesi gereken durum-

larda altı ay,
6) OG bağlantı hattı dışında, iki km’den daha uzun OG şebeke tesis edilmesi gereken

durumlarda on sekiz ay,
içinde karşılanması esastır.
b) Bağlantı için gerekli tesislere ilişkin olarak kazı izni gereken durumlarda, (a) ben-

dinde belirlenen ilgili süreye iki ay ilave edilir ve varsa kazı yasağı uygulanan dönem bağlantı
tarihinin belirlenmesinde dikkate alınır.

c) Bağlantı için gerekli olan dağıtım transformatörü veya dağıtım merkezinin tesis edi-
lebileceği uygun yerin mevcut olmaması halinde (a) bendindeki ilgili süreye altı ay ilave edilir.
Ancak gerekli yerin kullanıcı tarafından tahsis edilmesi halinde bu süre ilavesi yapılmaz.

ç) Bağlantı talebinin karşılanması için yapılması gereken tesis yatırımı (a) bendinde
belirtilenlerden iki veya daha fazlasını içeriyorsa bağlantı talebinin karşılanmasında (a), (b) ve
(c) bentleri dikkate alınarak belirlenen sürelerden uzun olanı esas alınır.

d) (b) ve (c) bentlerinde yer alan izin ve süreçler açısından, dağıtım şirketinin süresi
içerisinde ve uygun şekilde ilgili kamu kurumuna başvuru yapmış olması şartıyla; ilgili kamu
kurumunda gerçekleşecek işlem sürecinde yaşanacak olası gecikmeler nedeniyle (b) ve (c)
bentlerinde belirlenen sürelerin aşılması halinde, aşan süre kadar (a) bendindeki sürelere ekleme
yapılır.

e) Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerine yönelik bağlantı talepleri kulla-
nıcının bağlantı başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde karşılanır.

f) Başvuru sahibinin dağıtım sistemine bağlanmak istediği tarihin bu madde hükümle-
rine göre belirlenen tarihten daha sonra olması halinde bağlantı, başvuru sahibinin dağıtım sis-
temine bağlanmayı öngördüğü tarihe kadar yapılır.

g) Meskun mahal içinde bulunan ve bağımsız bölüm bazında kurulu gücü 160 kW’a
kadar olan tarımsal sulama haricindeki kullanım yerlerine ait bağlantı talepleri, başvuru sahibi
tarafından müstakil OG bağlantısı tercih edilmediği müddetçe AG’den karşılanır.

ğ) (g) bendi kapsamı dışındaki diğer durumlarda bağlantı yapılacak gerilim seviyesi
mevcut şebeke koşulları ve planlamalara göre dağıtım şirketi tarafından belirlenir.

h) AG dağıtım şebekesi bulunmayan mevcut yerleşim yerlerinin ilk kez yerleşime açılan
genişleme alanlarında bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım
transformatöründen beslenebilecek şekilde tarımsal sulama haricinde en az beş kullanım yerine
ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir.

ı) Ruhsata tabi olmayan kuyudan veya akarsu, gölet ve benzeri diğer su kaynaklarından
tarımsal sulama yapma amaçlı bağlantı taleplerine mevcut AG şebekesinin uygun olması ve
yeni yatırım gerekmemesi durumunda olumlu görüş verilir. Bağlantı talebinin mevcut dağıtım
şebekesinde yapılacak kapasite artışı ile karşılanabilir olması durumunda kullanıcının söz ko-
nusu kapasite artış yatırımının maliyetini üstlenmesi halinde bağlantı talebi karşılanır.”
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“(6) Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG sevi-
yesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım trafosundan beslenebilecek şekilde en yakın dağıtım
şebekesine, tarımsal sulamaya dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı iki
km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş ve uzaklığı beş km’ye kadar olan kullanım
yerleri için en az on kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu
kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için
iki yüz metre olarak uygulanır.

(7) Bir OG kullanıcısına ait transformatörden ilgili transformatör malikinin muvafakati
ile;

a) Meskun mahal dışında bulunan,
b) Meskun mahal içerisinde bulunan ve ilgili OG kullanıcı ile aynı veya bitişik parselde

yer alan,
en fazla beş kullanım yerine ayrı kullanıcı olarak müstakil ölçü sistemi ile bağlantı ya-

pılabilir. Bu durumda söz konusu transformatör ortak kullanım haline gelen tesis olarak de-
ğerlendirilmez ve bu transformatörden bağlı kullanıcılar OG kullanıcısı olarak kabul edilir. Bu
durumdaki bir tesise altıncı kullanıcının bağlanacak olması durumunda söz konusu tesisin ortak
kullanım haline geldiği kabul edilir ve 37 nci madde kapsamında işlem yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10/B – (1) Bağlantı talebine konu yerin tüketim tesisi olması halinde ilgili

tüketim tesisinin dağıtım şebekesine bağlantısının sağlanması amacıyla tesis edilecek bağlantı
hattının, kullanım yerinin bulunduğu kullanıcı mülkiyetindeki arazi sınırları dışında kalan kısmı;

a) Meskun mahal içinde bulunan OG kullanıcıları için beş yüz metreden,
b) Meskun mahal içinde bulunan AG kullanıcısı için altmış metre, birden fazla kullanıcı

olması halinde yüz yirmi metreden,
c) Meskun mahal dışında bulunan AG kullanıcıları için iki yüz metreden,
uzun olamaz.
(2) Bağlantı talebine konu yerin meskun mahal dışında olduğu ve bağlantı görüşünün

OG seviyesinden verildiği tüketim tesisleri için bağlantı hattının uzunluğuna ilişkin herhangi
bir mesafe sınırı uygulanmaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer verilen bağlantı hattı, tercih etmesi halinde kullanıcı
tarafından tesis edilebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenmez. Bu-
nun tercih edilmemesi durumunda kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenir ve bağlantı hattı
dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.

(4) Üretim tesisleri için bağlantı hattının uzunluğuna ilişkin herhangi bir mesafe sınırı
uygulanmaz.

(5) Üretim tesisleri için bağlantı hattının bağlantı bedelinin ödenmesini müteakip da-
ğıtım şirketi tarafından tesis edildiği durumlarda gerekmesi halinde taşınmaz teminin gerek-
tirdiği ödemeler, orman ve yol geçiş izinleri ile kazı bedeli gibi zorunlu bedeller ilgili kullanıcı
tarafından karşılanır. Bağlantı hattının üreticiler tarafından tesis edileceği durumlarda gerekmesi
halinde taşınmaz temini dosyalarının hazırlanması, taşınmaz temininin gerektirdiği ödemeler,
orman ve yol geçiş izinleri ile kazı bedeli gibi zorunlu bedellerin karşılanması kullanıcıya ait
olup kamulaştırma ve izin işlemleri dağıtım tesisine ilişkin usuller uyarınca gerçekleştirilir.

(6) Bağlantı hattının birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar kapsamında kullanıcı tarafından
tesis edilecek olması halinde, dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında, bağlantı hattının tesisine,
kullanım haklarına ve devrine ilişkin bir tesis yapım sözleşmesi imzalanır. Sekizinci fıkra kap-
samındaki bağlantı hattı enerjilendirme tarihinden itibaren beş yıl sonra, diğer bağlantı hatları
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enerjilendirme tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım şirketine devredilmiş
kabul edilir. Tesis yapım sözleşmesinde buna ilişkin hükme yer verilir. Bağlantı hattına ilişkin
projeyi hazırlama sorumluluğu kullanıcıya aittir, bununla birlikte dağıtım şirketi tarafından ha-
zırlanarak kullanıcıya verilebilir.

(7) Altıncı fıkra kapsamında tesis edilen bağlantı hattına ilişkin geçici kabul işlemleri,
yetkinin dağıtım şirketinde olduğu durumlarda tesisin kabule hazır olduğuna dair kullanıcı ta-
rafından dağıtım şirketine yapılan bildirimden itibaren on beş gün içerisinde yapılır ve sonucu
kullanıcıya bildirilir. Kabul yetkisinin dağıtım şirketi dışında üçüncü bir tarafa ait olması du-
rumunda ise dağıtım şirketi tesisin kabule hazır olduğuna dair kullanıcı tarafından dağıtım şir-
ketine yapılan bildirimden itibaren beş gün içinde yetkili kurum/kuruluşa geçici kabul başvu-
rusunda bulunur.

(8) Meskun mahal dışında bulunan ve bağlantı görüşünün OG seviyesinde verildiği tü-
ketim tesislerine ilişkin beş yüz metreden uzun OG bağlantı hatları ile üreticilerin dağıtım şe-
bekesine bağlantısı için tesis edilen bağlantı hatları, enerjilendirme tarihinden itibaren beş yıl
boyunca bağlantı hattı niteliğini korur ve bu süre sonunda dağıtım şebekesi kapsamına alınır.
Bağlantı hatlarının işletme ve bakımı, tesislerin enerjilendirilmesinden itibaren dağıtım şirke-
tinin sorumluluğundadır.

(9) Bağlantı hatlarından, bağlantı hattını tesis eden veya bağlantı bedeli ya da hat katılım
bedeli ödeyen kullanıcının muvafakatine gerek olmaksızın diğer gerçek veya tüzel kişiler fay-
dalandırılabilir. Bağlantı hattının dağıtım şebekesi kapsamına alınmasına kadar geçen sürede
bu hattan diğer gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı taleplerinin karşılanması durumunda, mev-
cut bağlantı hattına bağlanması öngörülen yeni kullanıcı/kullanıcılar tarafından söz konusu
bağlantı hattını tesis eden veya bu hatta ilişkin olarak bağlantı bedeli veya hat katılım bedeli
ödeyen kullanıcıya/kullanıcılara bağlantı güçleri ve bağlantının sağlanacağı mesafeye bağlı
olarak belirlenen hat katılım bedeli ödenir. Hat katılım bedelinin belirlenmesi ve ödenmesine
ilişkin usul ve esaslar bağlantı bedeline ilişkin tarife düzenlemelerinde yer alır.

(10) Kullanıcının bağlantısı için gerekli olmakla birlikte bağlantı hattı dışında kalan
dağıtım tesisi kapsamındaki tesisler dağıtım şirketlerince tesis edilir. Bu kapsamdaki tesisler
için 21 inci madde çerçevesinde işlem yapılabilir.

(11) Kullanıcının geçici olarak dağıtım sistemini kullanmak istemesi durumunda, geçici
bağlantı, bağlantı noktasına kadar tesislerin tamamının kullanıcı tarafından yapılması ve işlet-
me, bakım, onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilir. Söz ko-
nusu tesislerden yine geçici olarak bir başka kullanıcının dağıtım sistemine bağlanmak istemesi
halinde geçici tesisin sahibi tarafından muvafakat verilmesi koşuluyla üçüncü şahıslar yarar-
landırılabilir. Kullanıcının/kullanıcıların geçici bağlantı ihtiyacı ortadan kalktıktan sonra ihtiyaç
kalmayan geçici tesisler kullanıcı tarafından sökülür.

(12) Bağlantı hatlarının ilgili tüketim tesisinin bulunduğu kullanıcı mülkiyetindeki arazi
sınırları içinde kalan kısmı için, bu kısımdan söz konusu arazi dışındaki başka bir kullanıcı
beslenmediği sürece kamulaştırma işlemi yapılmasına gerek yoktur. Kullanıcı tarafından bu
kapsamdaki tesislerin deplasesi talep edildiğinde masrafların kullanıcı tarafından karşılanması
kaydıyla aynı mülkiyet sınırları içerisinde deplase işlemi gerçekleştirilebilir. Bağlantı hatlarının
bunun dışındaki kısımları için gerekmesi halinde özel mülkiyetlere ilişkin kullanım izni veya
muvafakat alınması kullanıcının, alınan izin veya muvafakatın tapuya tescili veya şerhine ilişkin
işlemler ise dağıtım şirketinin sorumluluğundadır. Kullanıcı tarafından izin veya muvafakatın
alınamadığı durumlarda veya başka sebeplerle gerekmesi halinde kamulaştırma ve izin işlemleri
dağıtım tesisine ilişkin usuller uyarınca gerçekleştirilir.
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(13) Tüketim tesisleri için tesis edilecek bağlantı hattına ilişkin kazı izin işlemleri elektrik
dağıtım şirketi tarafından yürütülür. Bu durumda kazıya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öde-
nen bedeller nedeniyle oluşacak maliyetler dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya yansıtılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Dağıtım şirketi, bu Yönetmelik ve Elektrik Piyasası Dağıtım Yö-

netmeliği hükümleri uyarınca dağıtım sistemine bağlanması uygun bulunan tesislere ilişkin
olarak EK-1’de gösterildiği şekilde ilgili taraflarla bağlantı anlaşmasını ve sistem kullanım an-
laşmasını yapar. Bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin olarak dağıtım şirketi ve kullanıcı ara-
sında bu Yönetmelik uyarınca dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onay-
lanan standart nitelikteki bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kullanılır. Bu anlaşmaların
genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Kurul, gerektiğinde bu an-
laşmaların genel hükümlerinde değişiklik yapabilir.

(2) Dağıtım şirketi tarafından olumlu bağlantı görüşü verilen tüketim tesislerine ilişkin
olarak; başvuru sahibinin bağlantı görüşü geçerlilik süresi içerisinde başvurması ve gerekli
mali yükümlülükleri yerine getirmesi halinde;

a) Tesis sözleşmesi imzalanması gerekmeyen durumlarda başvuru tarihi ile aynı gün
içerisinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise beş iş günü içerisinde belirlenecek bir ta-
rihte,

b) Dağıtım tesisi yapımına ilişkin taraflar arasında tesis veya finansman sözleşmesi
veya bağlantı hattı yapımına ilişkin taraflar arasında tesis sözleşmesi imzalanması gereken du-
rumlarda en geç yirmi iş gününü aşmayacak şekilde belirlenecek bir tarihte,

dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.
(3) Tüketim tesislerine ilişkin bağlantı anlaşmasının yapı ruhsatına dayalı olarak yapıl-

ması ve bağlantı talebine konu yerin yapı denetimine tabi olması durumunda dağıtım şirketi,
bağlantı anlaşmasının özel hükümlerinde yer vermek koşuluyla kullanıcıdan yapının inşa aşa-
masını/aşamalarını tevsik eden belge ile iş bitim belgesinin sunulmasını ister.

(4) Aynı bağlantı hattından beslenmesi öngörülen aynı site, apartman ve benzeri toplu
yapılardaki bağımsız bölümlere ait bağlantı anlaşmaları eş zamanlı olarak imzalanır ve ortak
işlemleri birlikte yürütülür. Bu anlaşmalara ilişkin elektrik projesi, yapı ruhsatı, tesis sözleşmesi
gibi ortak belge ve dokümanlar ilgili ortak kullanım yerine veya diğer kullanım yerlerinden
herhangi birine ait bağlantı anlaşması ile ilişkilendirilir ve bu anlaşmanın dosyasında yer alır.

(5) Dağıtım sistemine bağlanması uygun görülen üretim tesislerine ilişkin olarak baş-
vuru sahibi, üretim lisansına başvurmadan evvel önlisans süresi içerisinde bağlantı ve sistem
kullanım anlaşmaları için dağıtım şirketine başvurmak zorundadır.

(6) Üretim lisansı sahibi tüzel kişi bağlantı anlaşması imzalanması için üretim lisansı
alma tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde üretim lisansını dağıtım şirketine tevsik
eder. Bunu takip eden otuz gün içerisinde karşılıklı yükümlülükler tamamlanarak bağlantı an-
laşması imzalanır. Sistem kullanım anlaşması ise üretim lisansına konu tesisin kısmen veya ta-
mamen geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce imzalanır.

(7) Altıncı fıkra kapsamında tesis edilecek dağıtım şebekesi ve/veya bağlantı hattı için
dağıtım şirketi tarafından bağlantı anlaşmasında yer verilmek üzere bağlantının yapılabileceği
beş yıldan uzun olmayan bir süre belirlenir. Üretim lisansında yer alan tesis tamamlama tarihinin
beş yıldan uzun olduğu durumlarda bu süre için tesis tamamlama tarihi esas alınır. Dağıtım
şirketi tarafından verilen sürenin uzun bulunması halinde bağlantı için gerekli bağlantı hatları
bağlantı bedeli ödenmeksizin kullanıcılar tarafından tesis edilebilir. Bağlantı için bağlantı hat-
tının yanında dağıtım şebekesi gerekmesi durumunda dağıtım şebekesi kapsamında bulunan
elektrik tesisleri 21 inci madde kapsamında kullanıcılar tarafından tesis edilebilir.
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(8) Dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen ger-
çek veya tüzel kişi ile dağıtım şirketi arasında kullanım amacıyla sınırlı bir süreyi içeren bağ-
lantı anlaşması imzalanır.

(9) Dağıtım sistemine bağlanması uygun bulunan tüketicilere ilişkin sistem kullanım
anlaşması, bu tüketicilerin tedarikçileri ile yapılır.

(10) Tüketicilere elektrik enerjisi veya kapasitesi temin etmek üzere tedarikçiler tara-
fından yapılan sistem kullanım anlaşması başvurularında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Elektrik enerjisi veya kapasite satışının yapılacağı, herhangi bir dağıtım bölgesindeki
ilk tüketicinin tedarikçi portföyüne dâhil olduğu ayın onuncu gününe kadar anlaşma yapmak
üzere ilgili dağıtım şirketine başvuruda bulunulur.

b) Dağıtım şirketinin, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sırasında talep edebileceği
ilave bilgiler, talebin tebliğ edildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde dağıtım şirketine ve-
rilir.

c) Dağıtım şirketi, başvuru tarihinden itibaren on iş günü veya ek bilgi talep edilmesi
halinde yirmi gün içerisinde, sistem kullanım anlaşması için gerekli olan özel hükümleri ha-
zırlar ve başvuru sahibi tüzel kişiye gönderir.

ç) Başvuru sahibi tüzel kişiler, talep edilen özel hükümlere ilişkin görüşlerini, tebliğ
tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir.

d) Tarafların mutabakatı halinde, sistem kullanım anlaşması imzalanır ve imzalanan
anlaşmanın bir örneği kullanıcıya verilir.

(11) Kuruldan devir onayı alınmak suretiyle üretim lisansı başvurusu yapmış olan tüzel
kişilerle devir onayının alınmasını takiben bağlantı anlaşması imzalanabilir.

(12) TEİAŞ trafo merkezlerine dağıtım sistemi üzerinden bağlanmak veya yönlendi-
rilmek suretiyle sistem bağlantısı uygun görülen lisanslı üretim tesisleri için, ilgili dağıtım şir-
keti veya dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi tarafından bağlantı anlaşması imzalan-
masını izleyen onbeş gün içinde söz konusu anlaşmanın imzalandığına ilişkin olarak TEİAŞ’a
bildirimde bulunulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Üçüncü fıkra kapsamında perakende satış sözleşmesinin dağıtım şirketine ulaştığı
tarihten itibaren;

a) Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgelerinde 24 saat içerisinde,
b) Kırsal dağıtım bölgelerinde 48 saat içerisinde,
kullanıcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin ilgili bölümleri dağıtım

şirketince mühürlenir, dağıtım şirketi tarafından tesis edilen sayacın okuması yapılarak ilk en-
deks değeri tespit edilir ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenmek suretiyle
kullanıcı tesisinin bağlantısı yapılarak enerji verilir.”

“(6) Bağlantı talebine konu kullanım yerinin bağlantı talebinin karşılanmasında elektrik
dağıtım şirketlerince bağlantı görüşünden sayacın mühürlenerek enerjilendirmeye hazır hale
getirilmesine ilişkin bütün süreçlerde kullanıcı memnuniyetini arttırmak amacıyla coğrafi bilgi
sistemleri, şebeke bağlantı modeli ve benzeri alt yapı sistemlerinin kullanılması esastır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Tüketici, anlaşma gücünü artırmak veya azaltmak üzere bağlantı anlaşmasında de-
ğişiklik yapılmasını talep edebilir. Talep edilen yeni anlaşma gücünün ilgili tüketicinin mevcut
bağlantı anlaşmasındaki kurulu gücünde artış gerektirmesi halinde tüketici başvuru sırasında
bir tadilat projesi sunar. Dağıtım şirketi, tüketicinin talebini inceler ve inceleme sonuçları ile

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  9 Mayıs 2021 – Sayı : 31479



uygulamaya esas cevabını, on beş iş günü içerisinde kullanıcıya yazılı olarak veya kullanıcının
talep etmesi halinde elektronik olarak bildirir. Bu kapsamdaki güç artış taleplerine ilişkin iş-
lemler, bu Yönetmelikteki yeni bağlantı talebine ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür. An-
laşma gücünde değişiklik yapılmasının uygun bulunması halinde, bağlantı anlaşması yapılan
işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa güç artışı ya-
pılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci ve onun-
cu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Geri ödemenin başladığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde bu madde kapsamında
gerçekleşen yatırıma ilişkin toplam harcama tutarlarının geri ödemesi tamamlanamadığı tak-
dirde, bakiye tutar ilgili kullanıcıya beşinci yılın sonunda defaten ödenir.

(7) Üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilmesi için sistem kullanımı
açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılma-
sının gerekli olduğu hallerde; yeterli finansmanın mevcut olmaması veya zamanında yatırım
planlaması yapılamaması dolayısıyla TEİAŞ adına bağlantı yapmak isteyen tüzel kişiler tara-
fından yapılan iletim varlıklarının metodoloji çerçevesinde hesaplanan geri ödemeye esas ya-
tırım tutarlarının geçici kabul tutanağının TEİAŞ tarafından onaylandığı ayı takip eden aydan
itibaren en fazla beş yıl içerisinde aylık eşit taksitler halinde yapılan geri ödemeler için de dör-
düncü fıkra çerçevesinde iletim tarifesi kapsamındaki sistem kullanım bedelinden mahsup yön-
temi uygulanır.

(8) İletim sistemine bağlantı yapmak isteyen tüzel kişiler tarafından müştereken finanse
edilen ve TEİAŞ tarafından tesis edilen iletim varlıkları için TEİAŞ ile tüzel kişiler arasında
imzalanan ön anlaşma hükümleri uyarınca, TEİAŞ tarafından yapılan iletim varlıklarının ger-
çekleşen yatırımına ilişkin toplam harcama tutarı, sistem kullanım bedeli tahakkuk edene kadar,
yapılan iletim tesis ve hatlarına ilişkin geçici kabul tutanağının TEİAŞ tarafından onaylandığı
ayı takip eden aydan itibaren başlanarak ve bu tarihten itibaren en fazla beş yıl içerisinde aylık
eşit taksitler halinde geri ödenir. Vadesinde geri ödenmeyen aylık taksitlere ilişkin tutara, vade
tarihinden itibaren 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin
Kanun hükümlerine göre belirlenen kanuni faiz oranı uygulanır. Sistem kullanım bedelinin ta-
hakkuk etmeye başlamasından itibaren bakiye tutar için dördüncü fıkra çerçevesinde iletim ta-
rifesi kapsamındaki sistem kullanım bedelinden mahsup yöntemi uygulanır.”

“(10) Kullanıcının münhasıran kendi tesislerinin iletim sistemine bağlantısı için gerekli
olan iletim varlıklarının TEİAŞ’ın yatırım programı kapsamında tesis edildiği durumlarda kul-
lanıcıdan bağlantı anlaşması kapsamında alınan teminat, iletim varlıklarının en son geçici kabul
onay tarihinden itibaren sistem kullanım bedeli yoluyla yatırım tutarının ödemesinin tamam-
landığı tarihe kadar TEİAŞ tarafından muhafaza edilir. Kullanıcı yılda en fazla iki defaya mah-
sus olmak üzere teminatının kısmi olarak iadesini talep edebilir. Bu durumda TEİAŞ nezdindeki
teminat, teminat tutarından kullanıcı tarafından ilgili yatırıma ilişkin iade başvurusu tarihine
kadar ödenen sistem kullanım bedeli düşülmek suretiyle güncellenir.”

“(11) Lisanslı kullanıcıların lisansının beş yıldan önce sona ermesi veya iptali, serbest
tüketicilerin ise beş yıldan önce iletim sisteminden ayrılmaları ve bunların sisteme bağlanması
için TEİAŞ’ın yatırım programı kapsamında tesis edilen iletim varlıklarına TEİAŞ tarafından
iletim şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde, bağlantı anlaşması kapsamında alınan te-
minattan kullanıcı tarafından ayrılma tarihine kadar ödenmiş toplam sistem kullanım bedeli
düşülmek suretiyle bulunacak tutar TEİAŞ tarafından irat kaydedilir.”

9 Mayıs 2021 – Sayı : 31479                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Üretim ve tüketim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi veya dağıtım sis-
temine bağlı üretim ve tüketim tesislerinin güç artışı taleplerinin karşılanabilmesi için, sistem
kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, genişleme yatırımı veya yeni yatırım
yapılmasının gerekli olduğu hallerde, söz konusu yatırım dağıtım şirketi adına, bağlantı yapmak
isteyen veya güç artışı talep eden gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki
teknik standartlar sağlanarak yapılabilir veya yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde fi-
nanse edilebilir.”

“(6) Bu madde kapsamında kullanıcılar tarafından tesis veya finanse edilen dağıtım
varlıklarına ilişkin olarak EK-2 ve EK-3’te yer alan tablolar dağıtım şirketleri tarafından her
yıl hazırlanır ve takip eden yılın 31 Mayıs tarihine kadar Kuruma sunulur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İletim sistemini kullanan üreticilerin ve tüketicilerin sistem kullanım anlaşmala-
rında belirlenen teminatların;

a) Tarife değişikliği nedeniyle yetersiz kalması durumunda Kurul tarafından onaylanan
iletim tarifesinin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

b) Ödenmeyen borç karşılığı mahsup edilmesi sebebiyle yetersiz kalması durumunda
mahsup tarihini takiben yedi iş günü içerisinde,

TEİAŞ’ın yapacağı bildirim sonrasında sistem kullanım anlaşmasında belirlenmiş olan
süreler içerisinde tamamlanmaması veya yenilenmemesi durumlarında TEİAŞ, kullanıcı ile
arasındaki sistem kullanım anlaşmasını fesheder. Anlaşma gücü değişikliklerinde teminat ye-
niden hesaplanır ve ek teminat mektubu verilmesi gereken durumlarda teminat mektubu TE-
İAŞ’a sunulmadan anlaşma onaylanmaz.”

“(4) Dağıtım şirketlerinin dağıtım sistem kullanımı kapsamında teminat almasına ilişkin
hususlar Kurum tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda düzenlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TEİAŞ ve dağıtım şirketi, aşağıda belirtilen şartların herhangi birinin gerçekleşmesi
durumunda, kullanıcının tesis ve teçhizatının bağlantısını veya kullanıcının enerjisini kesebi-
lir:

a) Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları ile ilgili mev-
zuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar.

b) İletim veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün veya enterkonneksiyon hat-
tının TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, bakımının, onarı-
mının ya da genişletilmesinin gerektirdiği durumlar.

c) Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar.
ç) Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar.
d) İletim veya dağıtım sistemini ya da enerji alınan veya verilen başka bir sistemi etki-

leyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası ya da acil durumlar.
e) İletim sistemine bağlı üretim şirketleri ve tüketiciler ile dağıtım sistemine bağlı üretim

şirketlerinin sistem kullanım ve/veya sistem işletim bedellerine ilişkin ödeme yükümlülüğünü
yerine getirmediği durumlar.

f) 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Den-
geleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tara-
fından yapılan bildirim doğrultusunda enerji kesilmesini gerektiren durumlar.
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g) Kullanıcının bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının herhangi bir sebeple fes-
hedilmiş olması.

ğ) Son kaynak tedariki kapsamında görevli tedarik şirketine olan elektrik enerjisi tüke-
timine ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen iletim sistemine bağlı tüketicilerin gö-
revli tedarik şirketleri tarafından yapılan ikinci bildirim sonrasında enerjilerinin kesilmesini
gerektiren durumlar.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde, TEİAŞ ve dağıtım şir-
keti kullanıcıya en az beş işgünü önceden; birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak ke-
sintilerde TEİAŞ kullanıcıya en az beş işgünü önceden, dağıtım şirketi ise dağıtım sistemine
bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye en az beş işgünü önceden, dağıtım sistemine
alçak ve orta gerilim seviyesinden bağlanan tüketicilere de en az iki gün önceden, birinci fık-
ranın (e) ve (g) bentleri kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ ve dağıtım şirketi kullanıcıya
en az yedi gün önceden, birinci fıkranın (f) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ
ve dağıtım şirketi iki gün önceden bildirimde bulunur. Birinci fıkranın (ğ) bendi kapsamında
yapılacak kesintilerde, görevli tedarik şirketinin TEİAŞ’a bildirim tarihinden sonra en geç 5 iş
günü içerisinde TEİAŞ tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kesinti yapılır. Diğer
bentler kapsamında enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde kul-
lanıcının kesinti yapılmadan önce bilgilendirilmesi zorunludur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan
iletim tesisi şalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine bağlanması ve TEİAŞ
ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanması Kurul tarafından uygun görülerek bu
durumu lisansına derç edilmiş olan üretim tesislerinin iletim tesisinin şalt sahasına bağlantısını
sağlayan kullanıcı mülkiyetindeki hat, başka bir kullanıcı tarafından kullanılana ya da dağıtım
sistemi ile irtibatlanana kadar bu hatları tesis eden tüzel kişi tarafından işletilir. Bu hattın başka
bir kullanıcı tarafından kullanılması veya dağıtım sistemi ile irtibatlanması halinde, söz konusu
hat 37 nci maddede yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtım şirketince devir alınır ve
kullanıcı dağıtım sistemi kullanıcısı haline gelir.

(2) Birinci fıkra kapsamında TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalamış veya TEİAŞ’tan
bağlantı görüşü almış olan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler Kuruma önlisans veya lisans
tadili için başvurarak dağıtım sisteminden bağlanmayı talep edebilirler.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki taleplere ilişkin iş ve işlemler, Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği kapsamında yürütülür. Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin tadil işleminin
uygun bulunmasına ilişkin kararın bildirimini takip eden en geç otuz gün içinde bağlantı an-
laşmasının imzalanması için ilgili dağıtım şirketine başvuruda bulunması, karşılıklı yükümlü-
lükler tamamlanarak altmış gün içinde bağlantı anlaşmasının imzalanması zorunludur. Bu kap-
samda dağıtım şirketi ile imzalanan bağlantı anlaşması çerçevesinde ilave tesis yatırımı gerek-
mesi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalayan tüzel ki-
şilerin dağıtım sistemine bağlantısı için gerekli dağıtım varlıklarının tesis edilmesini müteakip
TEİAŞ ile imzalanan bağlantı anlaşması bu dağıtım varlıklarının geçici kabul tarihinden itiba-
ren geçerli olmak üzere kendiliğinden sona erer ve kullanıcı mülkiyetinde olan enerji nakil hat-
ları ile diğer şebeke unsurları ilgisine göre dağıtım şirketi veya TEİAŞ’a devredilir.

(5) Üçüncü fıkra kapsamında dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalayan tüzel ki-
şilerin mülkiyetindeki hat, işletme ve bakım hizmetleri karşılığında ilgisine göre ilgili dağıtım
şirketi veya TEİAŞ tarafından iz bedelle devralınır.
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(6) Kullanıcı mülkiyetinde bulunan hattın üçüncü fıkra kapsamında oluşturulan bağlantı
görüşü uyarınca şebeke işletmeciliğine konu olmayan kısımlarına ilişkin sorumluluk ilgili tüzel
kişiye aittir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım an-
laşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamaz. Ancak, önlisans sahibi tüzel kişinin baş-
vurusu ve dağıtım lisansı sahibinin olumlu görüş vermesi şartıyla 31/12/2021 tarihine kadar
bağlantı anlaşması imzalanabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca dağıtım şebekesi kapsamında bulunan elektrik tesislerinin il-
gili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yatırım programı çerçevesinde tesis edilmesi ha-
linde, Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilmesi Metodolojisi kapsamında he-
saplanacak yatırım tutarının tamamı kadar teminat kullanıcıdan alınır. Alınan teminatların geri
ödemesinin yapılabilmesi için üretim tesisinin geçici kabulünün yapılmış olması ve söz konusu
dağıtım tesisinin geçici kabulü ile dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, ir-
tifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin izin belgesinin alınmış olması gere-
kir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Dağıtım sistem kullanım teminatları
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca çıkarılacak

usul ve esaslar yürürlüğe girene kadar sistem kullanım anlaşması kapsamında teminat alınma-
sına ilişkin usullerin uygulanmasına devam edilir.

Dağıtım varlıklarının tesis edilmesi
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 2/12/2020 tarihinden önce;
a) Üretim lisansı verilen tesislerin,
b) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağ-

lantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 21 inci
maddeye dahil edilen lisansız üretim tesislerinin,

dağıtım sistemine bağlantısı için gerekli dağıtım varlıklarının 21 inci madde kapsamında
gerçek veya tüzel kişiler tarafından tesis edilmesi veya finanse edilmesi amacıyla elektrik da-
ğıtım şirketleri ile bağlantı anlaşması imzalayan kullanıcıların tesis veya finanse edecekleri
elektrik tesisleri, 21 inci madde çerçevesinde geri ödeme kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe
ekte yer alan EK-2 ve EK-3 eklenmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2014 28896

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/3/2016 29662
2- 30/7/2016 29786
3- 1/6/2017 30083
4- 29/9/2018 30550
5- 3/3/2020 31057
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) ve

(dddddd) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (pp) bendinde yer alan “kanun,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiş

ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Dengeleme birimi: Dengelemeye katılabilecek bir üretim, tüketim veya elektrik de-

polama tesisini ya da üretim veya tüketim tesisinin bir bölümünü,”

“dddddd) Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetimi katkısı: Piyasa İşletmecisinin işlettiği

veya yan hizmetler piyasası hariç olmak üzere mali uzlaştırma işlemlerini yürüttüğü ve merkezi

karşı taraf olarak hizmet sunduğu piyasalarda katılımcıların temerrüde düşmeleri halinde piyasa

işletim gelir tavanından ödemeyi taahhüt ettiği tutarı,”

“iiiiii) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi

sisteme verebilen tesisi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık tarafından kabulü yapılmış bir üretim veya elektrik depolama tesisine iliş-

kin kayıt işlemlerinin tamamlanmamış olması halinde, söz konusu üretim veya elektrik depo-

lama tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamala-

rında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin

olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim veya

elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı,

usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendi-

rilir.

b) Sisteme bağlantısı gerçekleştirilerek tesis kabulü yapılmış ancak Bakanlık tarafından

kabulü yapılmamış bir üretim veya elektrik depolama tesisinin, iletim veya dağıtım sisteminden

çektiği elektrik enerjisini, sınırları içinde bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren gö-

revli tedarik şirketinden ya da ilgili üretim tesisine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin

Piyasa İşletmecisine kaydettirilmesi suretiyle tedarik etmesi esastır. Aksi durumda, bu üretim

veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi mik-

tarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değer-

lendirilir. Söz konusu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sistemine

verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, iletim”

ibaresi, “ile yalnızca satış teklifi sunarak işlem yapmak üzere dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler”

ibaresi ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı

fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ile Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını

imzalamış olması,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “bağlantı noktası.” ibaresi “bağlantı noktası,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“g) Elektrik depolama tesisleri,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “üniteler,” ibaresi “üniteler.” ola-
rak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Bağımsız olarak yük alabilen, yük atabilen ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis
edilmiş sayaçlar vasıtasıyla uzlaştırma dönemi bazında bağımsız olarak ölçülebilen üretim, tü-
ketim ya da elektrik depolama tesislerinden ya da ünitelerden aşağıdakilerden her biri bir den-
geleme birimidir:”

“c) Adına kayıtlı bulunduğu piyasa katılımcısı tarafından talep edilen ve katılımı Sistem
İşletmecisi tarafından uygun bulunan elektrik depolama tesisleri.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“c) Tüzel kişilik kaydı sırasında teslim edilmiş olanlar hariç olmak üzere, üretim tesis-
lerine ait lisanslar ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi veya müstakil elektrik
depolama tesislerinin derç edildiği üretim veya tedarik lisanslarının temsil ve ilzama yetkili
kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti,

ç) Üretim tesisleri, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil
elektrik depolama tesislerine ait kabul tutanağı,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “kendi adına kayıtlı üretim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, elektrik depolama tesisi”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Piyasa katılımcılarının ilgili üretim/tüketim tesislerinin ve/veya elektrik depolama
tesislerinin üretim/tüketimlerini, Sistem İşletmecisi tarafından herhangi bir talimat verilmediği
sürece, KGÜP’lerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri esastır. Üretim/tüketim tesislerinin
ve/veya elektrik depolama tesislerinin üretim/tüketimlerini KGÜP’lerine ve Sistem İşletmecisi
tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, dengeleme bi-
rimi olan üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için MYTM veya ilgili BYTM’ler, diğer
üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için ilgili BYTM’ler tarafından takip edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Piyasa katılımcılarının teminat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Piyasa İş-
letmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaştırma kuruluşuyla, ilgili anlaşmayı imzalayarak,
çalışmaları esastır. Tüm piyasa katılımcıları, bireysel olarak, teminatlarına ilişkin işlemlerin
yürütülmesi için merkezi uzlaştırma kuruluşunda teminat hesapları açarlar. Bu hesapla ilgili
tüm işlemlere ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşuna yetki
verilir. Nakit teminat hesabına ilişkin nemalandırma kaynaklı tutarlar, yasal yükümlülükler ve
hizmet bedeli düşüldükten sonra, ilgili piyasa katılımcısına yansıtılır. Piyasa katılımcıları, te-
minatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 124/A maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gel-
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasası teminat işlemleri, 124 üncü mad-
denin beşinci fıkrasının (g) bendinde yer alan hükümlere göre yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 132/C maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “den-
geleme faaliyetleri” ibaresi “piyasası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan “baş-
lamış olan uzun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa” ibaresi ve “bloke edilmesine”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, avans borcunun ödenmesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın ve/veya Teminat Usul
ve Esasları uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit
teminat tutarının ilgili avans ödeme bildirimine ilişkin katılımcının borcunu karşılayacak se-
viyede olması durumunda, katılımcının avans borcu, bu tutarlardan otomatik olarak karşılanır
ve katılımcı temerrüde düşmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) ve (f)
bentlerinin sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın, Teminat Usul ve Esas-
ları ile VEP Usul ve Esasları uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan
TL cinsinden nakit teminat tutarının katılımcının ilgili fatura bildirimine ilişkin borcunu kar-
şılayacak seviyede olması durumunda ilgili katılımcının borcu, bu tutarlardan otomatik olarak
karşılanır ve katılımcı temerrüde düşmez.”
“Yapılan işlem hakkında piyasa işletmecisinin internet sitesinden bilgilendirme yapılır. Bu pi-
yasa katılımcısının piyasa işletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini tamamlamasını takip
eden üç fatura dönemi için portföyüne serbest tüketici kaydetmesine izin verilmez. Söz konusu
piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve Kanunun 16 ncı maddesi çerçe-
vesinde işlem tesis edilir.”
“Bu piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini tamamlamasını
takip eden üç fatura dönemi için portföyüne serbest tüketici kaydetmesine izin verilmez. Söz
konusu piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve Kanunun 16 ncı maddesi
çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 132/G maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Lisansın sona erdiği veya iptal kararının bildirildiği tarihten sonraki dönemler için,
söz konusu piyasa katılımcısının portföyünde bulunan üretim tesisleri ya da elektrik depolama
tesislerinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında
dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak
Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim tesisi ya da
elektrik depolama tesislerinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı,
usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendi-
rilir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 132/İ maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(i)” ibaresinden sonra gelmek üzere

“, (j)” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın, VEP Usul ve Esasları

uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit teminat

fazlasının ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı TL cinsinden nakit fazlasının ilgili fatura

bildirimine ilişkin piyasa katılımcısının borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda; pi-

yasa katılımcısının borcu, bu tutarlardan otomatik olarak karşılanır ve piyasa katılımcısı fatura

temerrüdüne düşmez.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363

2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer)

3- 17/4/2010 27555

4- 6/11/2010 27751

5- 20/2/2011 27852

6- 3/11/2011 28104

7- 3/3/2012 28222

8- 18/9/2012 28415

9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)

10- 5/1/2013 28519

11- 28/3/2015 29309

12- 15/7/2015 29417

13- 29/4/2016 29698

14- 28/5/2016 29725

15- 30/10/2016 29873

16- 14/1/2017 29948

17- 16/5/2017 30068

18- 18/1/2018 30305

19- 17/11/2018 30598

20- 9/8/2019 30857

21- 2/2/2020 31027

22- 21/4/2020 31106

23- 28/7/2020 31199

24- 20/2/2021 31401
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA

FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Pi-

yasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim

veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kulla-

nılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak

üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sis-

teme verebilen tesisi,

b) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,

Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge ve Kurul kararlarını,

c) İlgili standart: Elektrik depolama tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve

performans kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre TS, EN, IEC, ISO ve diğer uluslararası

standartları,

ç) İlgili teknik mevzuat: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan ilgili

yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,

d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) Müstakil elektrik depolama tesisi: Herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle irtibatı

olmaksızın doğrudan şebekeye bağlı elektrik depolama tesisini,

g) Şebeke işletmecisi: 36 kV ve altındaki şebeke için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel

kişiyi, 36 kV üstü şebeke için TEİAŞ’ı,

ğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

h) Toptan elektrik piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin

toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya sistem iş-

letmecisi tarafından organize edilen vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası, gün içi piya-

sası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarını,

ı) Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi: Bir tüketim tesisiyle aynı ölçüm

noktasına bağlı elektrik depolama tesisini,
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i) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi: Santral sahası sınırları içerisin-

de, üretim tesisinde üretilen veya sistemden çekilen elektrik enerjisini depolayabilen ve depo-

lanan enerjiyi tekrar kullanılmak üzere sisteme verebilen elektrik depolama ünitesini,

j) Yan hizmetler: 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde tanımlanan yan hizmetleri,

k) YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM): 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yeni-

lenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve

diğer ilgili mevzuat uyarınca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren

üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve muafiyetli üretim kapsamında yenilenebilir enerji

kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri ara-

cılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler, miktarlar ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin

usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar ilgili mevzuattaki

anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Depolama Ünitesi ve Tesisleri ile Bu Ünite ve Tesisler

Vasıtasıyla Yürütülebilecek Faaliyetler

Elektrik depolama ünitesi ve tesisleri ile kurulum ve bağlantı esasları

MADDE 4 – (1) Elektrik depolama ünitesi veya tesisi vasıtasıyla yürütülebilecek faa-

liyetler bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenmiş sınırlar içerisinde;

a) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi,

b) Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi,

c) Müstakil elektrik depolama tesisi,

ç) Şebeke işletmecileri tarafından kurulabilecek elektrik depolama tesisi,

vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

(2) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama

tesislerinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikin-

ci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi

MADDE 5 – (1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine, üretim

tesisinin lisansına derç edilen elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde bütünleşik elektrik

depolama ünitesi kurabilir.

(2) YEKDEM veya ürettiği enerji için ödeme yapılan veya yapılması garanti edilen

başka herhangi bir destekleme mekanizmasından faydalanan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler,

aynı ölçüm noktasında ve elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde bütünleşik elektrik de-

polama ünitesi kurabilir.

(3) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şe-

bekeye verilen enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya
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alım garantisi kapsamına girmez. İkinci fıkra kapsamında yer alan üretim tesislerinde ölçüm

ve bağlantı konfigürasyonlarında bu fıkra hükmünün uygulanmasını sağlayacak şekilde ilgili

şebeke işletmecisi tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması zorunludur.

(4) İkinci fıkra hükmü kapsamında kurulan üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama

ünitesindeki kayıp enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik

veya alım garantisi kapsamına girmez.

(5) İkinci fıkra hükmü kapsamında kurulan üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama

ünitesi ile dengeleme birimi niteliğini haiz olan üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama

ünitesi ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilir.

(6) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinde, ilgili üretim tesisinin kıs-

men veya tamamen kabulü yapılmadan söz konusu elektrik depolama ünitesinin kabulü yapıl-

maz.

(7) Bütünleşik elektrik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi

bazında sisteme vereceği enerji miktarı, üretim tesisinin kabulü yapılan elektriksel kurulu gücü

ile yapabileceği üretim miktarını geçemez.

Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri

MADDE 6 – (1) Tüketiciler tarafından; ilgili şebeke işletmecisi tarafından uygun bağ-

lantı görüşü verilmesi, kurulu gücünün ilgili tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme

gücünü aşmaması ve aynı ölçüm noktasında olması kaydıyla elektrik depolama tesisi kurula-

bilir.

(2) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kap-

samında tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilir.

(3) Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi sadece ilgili tüketim tesisinin

ihtiyacı için kurulabilir. Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesislerinden şebekeye

enerji verilmesi durumunda bu enerji, ilgili tedarikçinin uzlaştırmaya esas veriş miktarlarında

dikkate alınmaz.

(4) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından OSB sınırları içerisinde kurulan

elektrik depolama tesisleri, bu madde kapsamında tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama

tesisi olarak değerlendirilir.

Müstakil elektrik depolama tesisleri

MADDE 7 – (1) Tedarik lisansına sahip olmak ve 2 MW kurulu gücünden düşük ol-

mamak kaydıyla, aynı tedarik lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depo-

lama tesisi kurulabilir. Bu tesislerin sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji, ilgili piyasa

katılımcısının uzlaştırmaya esas veriş çekiş miktarında dikkate alınır.

(2) Bu madde kapsamında kurulan elektrik depolama tesislerinden Elektrik Piyasası

Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca gerekli şartları sağlayan tesisler yan hizmetlere, denge-

leme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  9 Mayıs 2021 – Sayı : 31479



Şebeke işletmecileri tarafından kurulacak elektrik depolama tesisleri

MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketleri fayda-maliyet analizleriyle yeni şebeke yatırımından

daha ekonomik olduğunu ispat etmek kaydıyla; elektrik depolama tesisini, tesis bazında Kurul

onayı ile yatırım planları kapsamında kurabilir.

(2) Dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti

dışında kullanılamaz.

(3) TEİAŞ, yatırım planlarında yer almak kaydı ile pilot uygulamalar kapsamında ve

ticari faaliyete konu edilmeksizin depolama tesisleri kurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlgili teknik mevzuat ve ilgili standartlar kapsamındaki işlemler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik depolama ünitesi ve tesislerinin

projelendirilmesi, kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletilmesi ile gerekli görülmesi halinde

test faaliyetleri ilgili teknik mevzuat, ilgili standartlar ile teknik kriterlerde tanımlandığı şekliyle

yürütülür.

(2) Şebeke işletmecisi tarafından ilgili teknik mevzuatın ve ilgili standartların gerek-

tirdiği koşulları sağlamayan elektrik depolama tesislerine ilişkin olarak, can ve/veya mal gü-

venliği bakımından tehlikeli veya elektrik sisteminin güvenliğini etkileyen riskli durumlarda

herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın elektrik depolama ünitesi veya elektrik depolama te-

sisinin durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılması da dâhil, gerekli önlemler

alınır.

Kamulaştırma

MADDE 10 – (1) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri hariç, bu Yö-

netmelik kapsamında kurulacak elektrik depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi veya

kullanım hakkı tesisine ilişkin Kurum tarafından herhangi bir işlem yapılmaz.

Ar-Ge kapsamında kurulacak elektrik depolama tesisleri

MADDE 11 – (1) Üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri ta-

rafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla azami 1 MW kurulu gücünde elektrik de-

polama tesisi kurulabilir. Bu tesislerin sisteme verdikleri enerji, ilgili piyasa katılımcılarının

uzlaştırmaya esas veriş miktarlarında dikkate alınmaz.

Başvuruların alınmaya başlanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik depolama ünitesi veya

elektrik depolama tesisleri için yapılacak başvurular, 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer

alan kriterlerin TEİAŞ tarafından ilan edildiği tarihten bir ay sonra yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “da-
ğıtım şirketi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tedarik şirketi” ibaresi eklenmiş, (s) bendinde
yer alan “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhur-
başkanı kararı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“bbbb) Müstakil elektrik depolama tesisi: Herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle
irtibatı olmaksızın doğrudan şebekeye bağlı elektrik depolama tesisini,

cccc) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi: Santral sahası sınırları içe-
risinde, üretim tesisinde üretilen veya sistemden çekilen elektrik enerjisini depolayabilen ve
depolanan enerjiyi tekrar kullanılmak üzere sisteme verebilen elektrik depolama ünitesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“g) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir ener-
ji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Önli-
sans ve” ibaresi “Önlisans veya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Tüzel
kişilikte” ibaresi “Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarına tüzel kişilikte” olarak
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Tedarik lisansında, varsa müstakil elektrik depolama tesis veya tesislerine; üretim
lisansında ise varsa üretime bütünleşik elektrik depolama ünitesine ilişkin hükümlere de yer
verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(12) Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler, önlisanslarına üretime bütünleşik

depolama üniteleri de eklemek istemeleri halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde Kuruma baş-
vuruda bulunur. Bu kapsamda başvuruda bulunulması halinde, söz konusu elektrik depolama
ünitesinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hük-
mü uygulanır. Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde verilecek olan önlisansta, söz
konusu elektrik depolama ünitesine ilişkin bilgilere de yer verilir. Bu kapsamdaki ünite için
sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz.

(13) Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ve pi-
rolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan elektrik üretim tesisi projeleri için yapılan ön-
lisans başvurularında, söz konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kay-
naklar dışında başka kaynak kullanılmaması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“Başvuruya konu proje sahasının tamamının mülkiyetinin ilgili tüzel kişiye ait olduğu sahalar
ile kaynak olarak belediye atıklarının kullanılacağı projelere ilişkin tesis sahasının ilgili bele-
diyenin mülkiyetinde olduğu ve santral sahası olarak belediye atıklarının kullanım haklarına
sahip tüzel kişiye tahsis edildiği santral sahaları için duyuru yapılmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik
depolama ünitesi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler, birinci ve
ikinci fıkralardaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bu yükümlülükler, kaynak bazında ayrı ayrı
veya birlikte yerine getirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fık-
rasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Mekanik kapasite artışı kapsamında ilave edilecek toplam mekanik güç miktarı, lisansa derç
edilmiş elektriksel kurulu güç miktarından fazla olamaz.”

“(7) Önlisansa konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun müc-
bir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti duru-
munda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı
noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidroelektrik kaynaklara dayalı tesisler
için DSİ’nin uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı tesisler için Enerji
İşleri Genel Müdürlüğünün teknik değerlendirmesinin uygun olması halinde, söz konusu ön-
lisansta gerekli tadiller yapılabilir. Başvuruya konu proje sahasının tamamının mülkiyetinin il-
gili tüzel kişiye ait olduğu sahalar ile kaynak olarak belediye atıklarının kullanılacağı projelere
ilişkin tesis sahasının ilgili belediyenin mülkiyetinde olduğu ve santral sahası olarak belediye
atıklarının kullanım haklarına sahip tüzel kişiye tahsis edildiği santral sahaları için duyuru ya-
pılmaz.”

“(9) İlgili ana hizmet birimi;
a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,
b) (ç) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın özel hükümlerinde

yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite
koordinatları, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi
adına,

c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,
ç) 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştiril-

mesi kapsamında yapılacak değişikliklere,
ilişkin tadil talepleri ile 57 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirtilen

bildirim yükümlülüklerine ilişkin işlemleri sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda
(b) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin baş-
vuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilen-
mediği yönünde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır.
Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili,
Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. (ç) bendi kapsa-
mında belirlenen orana kadar yapılacak tadiller için bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yü-
kümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine
üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi
Kurul tarafından sonuçlandırılır.”

“(13) Önlisansa konu üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi
kapsamında yapılan tadil başvurusu;
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a) Önlisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması,
b) Önlisansa derç edilmiş elektriksel ve/veya mekanik kurulu gücün değişmemesi,
c) Önlisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviye-

sinin değişmemesi,
ç) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hak-

kında 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili şebeke işletmecisinden alınan görüşün
olumlu olması,

kaydıyla uygun bulunabilir. Uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Ku-
rul kararında belirlenen süre içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamın-
da gerekli olan kararın alınması için ilgili Kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Ku-
ruma sunulması kaydıyla önlisans tadili yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tedarik lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiler, lisanslarına müstakil elektrik
depolama tesisi de eklemek istemeleri halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde Kuruma baş-
vuruda bulunur. Bu kapsamda başvuruda bulunulması halinde, söz konusu müstakil elektrik
depolama tesisinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci
fıkrası hükmü uygulanır. Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde verilecek olan te-
darik lisansında, söz konusu müstakil elektrik depolama tesisine ilişkin bilgilere de yer verilir.
Bu kapsamdaki tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz.”

“e) Şirket birleşme ve bölünmeleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen hükümlerin
yer verildiği şirket esas sözleşmesi,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde
“üretebileceği” ibaresinden sonra gelmek üzere “öngörülen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on altıncı
fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğünün” ibaresi “Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün” olarak değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Mekanik kapasite artışı kapsamında ilave edilecek toplam mekanik güç miktarı, işletmede
olanlar dahil, lisansa derç edilmiş elektriksel kurulu güç miktarından fazla olamaz.”

“(9) Üretim lisansına konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu duru-
mun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti
durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı
noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidrolik kaynaklara dayalı tesisler için
DSİ’nin uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı tesisler için Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması halle-
rinde, söz konusu lisansta gerekli tadiller yapılabilir. Başvuruya konu proje sahasının tamamının
mülkiyetinin ilgili tüzel kişiye ait olduğu sahalar ile kaynak olarak belediye atıklarının kulla-
nılacağı projelere ilişkin tesis sahasının ilgili belediyenin mülkiyetinde olduğu ve santral sahası
olarak belediye atıklarının kullanım haklarına sahip tüzel kişiye tahsis edildiği santral sahaları
için duyuru yapılmaz.”

“(11) Aşağıda belirtilen konulardaki lisans tadili talepleri ile 57 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkraları kapsamında belirtilen bildirim yükümlülüklerine ilişkin işlemler, ilgili ana
hizmet birimi tarafından sonuçlandırılır:
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a) Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler dışında, lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve
nev’i değişikliği.

b) (e) bendi hükmü saklı kalmak koşuluyla, lisansların özel hükümlerinde yer alan bağ-
lantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite koordinatları,
yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi adı.

c) Lisansların özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliği.
ç) Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarında tüzel kişilikte doğrudan veya

dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler.
d) Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisanslarında komşu sahalardaki türbin koordinatla-

rının etkilenmediği yönünde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi ve
Teknik Etkileşim İznine binaen yapılan üretim tesisi sahası içerisindeki türbin koordinatlarına
ait bilgilerin değiştirilmesi.

e) 10 MW’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştiril-
mesi kapsamında yapılacak değişiklikler. Bu bent kapsamında yapılacak tadiller için, bu Yö-
netmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kap-
samında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu
itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.”

“(18) Üretim lisansına konu tesise elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamında ya-
pılan tadil başvurusu;

a) Lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması,
b) Lisansa derç edilmiş elektriksel ve/veya mekanik kurulu gücün değişmemesi,
c) Lisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin

değişmemesi,
ç) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hak-

kında 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili şebeke işletmecisinden alınan görüşün
olumlu olması,

kaydıyla uygun bulunabilir. Uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Ku-
rul kararında belirlenen süre içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamın-
da gerekli olan kararın Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır. Bu kapsamdaki ünite
için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz.

(19) Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, müstakil elektrik depolama tesisi kurmak iste-
meleri halinde söz konusu tesisin lisansına eklenmesi için Kuruma lisans tadil başvurusunda
bulunur. Bu kapsamda talepte bulunulması halinde, söz konusu elektrik depolama tesisinin sis-
teme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, uygun bulma Kurul kararının tebliğ tari-
hinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yö-
netmeliği kapsamında gerekli olan kararın Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır.
Üçüncü fıkra hükmü kapsamında; üretim tesislerinin süre uzatımına ilişkin lisans tadil talepleri
için uygulanan hükümler, müstakil elektrik depolama tesisleri için de uygulanır. Bu kapsamdaki
tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama

tesisinin, lisansına derç edilen süresi içerisinde tamamlanmamış olması halinde söz konusu de-
polama ünitesine veya tesisine ilişkin hükümler Kurul kararı ile ilgili lisans kapsamından terkin
edilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Lisansına derç edilmesi kaydıyla, bütünleşik elektrik depolama ünitesini kurma ve
işletme,”

“ğ) Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünleri kullanacak biyokütleye
dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bahse konu tesislerinde kullanacakları yan ürünleri li-
sansı kapsamındaki tesis bünyesinde kuracakları piroliz tesislerinden karşılamak,”

“(6) Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde
yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulacak ünite ve/veya ünitelerin toplam gücü, Kurul kararıyla
belirlenir.

(7) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi
veya tam kabulü yapılmadan yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam
kabulü yapılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İlgili mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde elektrik depolama tesisi kurma ve
işletme,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“d) Lisansı kapsamında müstakil elektrik depolama tesis veya tesislerini kurma ve iş-
letme,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin on altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Önlisans ve lisans alma bedelleri faaliyet konularına ve/veya faaliyet büyüklüğüne
göre maktu olarak, yıllık lisans bedelleri ise faaliyet konularına ve üretimi, iletimi, dağıtımı,
toptan veya perakende satışı, depolanması gerçekleştirilen elektrik enerjisi miktarına göre nispi
olarak belirlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.”
“57 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında; pay değişikliklerine ilişkin bildirim
yükümlülüğünün belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde de söz konusu tadil
bedeli kadar bir bedel uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Önlisans ve üretim lisansı sahibi özel hukuk tüzel kişisi, faaliyetiyle

doğrudan ilgili olarak;
a) Kamulaştırma işlemleri,
b) İrtifak hakkı tesisi,
c) Kullanma izni,
ç) Kiralama yapılması,
d) Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların

devir kararının alınması,
e) Mera tahsis amacı değişikliği,
talebiyle Kuruma başvurabilir. YEKA için verilen önlisans ve üretim lisanslarında YEKA

Yönetmeliği kapsamında kurulacak fabrika, AR-GE tesisleri ve benzeri için bu fıkra kapsa-
mında talepte bulunulamaz.
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(2) Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel

hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel

mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlen-

dirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından karar alınır. Söz konusu karar çerçevesinde

gerekli kamulaştırma işlemleri Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde so-

nuçlandırılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına dercedilen

tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulü yapılana kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler

hakkında Kuruma her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarı-

sındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen şekle uygun ilerleme raporunda sunmakla yüküm-

lüdür. Söz konusu yükümlülük; lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu

dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir

sonraki dönemde başlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci ve seki-

zinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu fıkra kapsamındaki değişikliklerin, gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma bildirilmesi zorunludur.”

“(2) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için sermaye-

sinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, halka açık şirketlerde ise yüzde beş

veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel

kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız ola-

rak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu

sonucu doğuran diğer işlemler ile söz konusu lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin

tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında Kurulun ona-

yına tabidir. Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, yukarıda belirtilen

sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak, ayrıca, tüzel kişinin sermayesinin yüzde dört

ve üzerini temsil eden doğrudan pay değişiklikleri Kurulun onayına tabidir. Ancak rüçhan hak-

kının kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ve kontrol yapısını değiştirmeyen doğrudan veya

dolaylı pay değişiklikleri, onaya tabi değildir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde,

pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Pay devrinin tamamlanma ta-

rihinden itibaren üç ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur. Bu fıkra hükmü

halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi

ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan or-

taklık yapısı değişikliklerine uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında onay alınmasını gerektirmeyen

diğer değişikliklerin Kuruma bildirilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde, değişiklik

tarihinden itibaren altı ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur. Üretim li-

sansı sahibi tüzel kişiler için; bu fıkra kapsamındaki değişikliklerin, gerçekleştirildiği tarihten

itibaren altı ay içerisinde EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma bildirilmesi zorunludur.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Üretim lisansı kapsamında Kuruma sunulan teminatlar, söz konusu tesis işletmeye geçmiş
olsa dahi birinci fıkra kapsamındaki yükümlülükler tamamlanıncaya kadar iade edilmez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri
GEÇİCİ MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci ve ikinci fık-

raları kapsamında, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak bildirimler 1/6/2021 tarihine
kadar yazılı olarak yapılabilir.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin mevcut başvurular
GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Yönet-

meliğin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin hükümleri kapsamında
Kuruma başvuruda bulunan tüzel kişilerin söz konusu başvurularına ilişkin bağlantı görüşü
oluşturulmasına ilişkin süreç Kurul kararı ile belirlenir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257

4- 23/12/2015 29571

5- 22/10/2016 29865

6- 24/2/2017 29989

7- 9/6/2017 30091

8- 15/12/2017 30271

9- 9/7/2018 30473

10- 16/8/2018 30511

11- 30/12/2018 30641

12- 16/2/2019 30688

13- 9/7/2019 30826

14- 23/8/2019 30867

15- 31/12/2019 30995

16- 8/3/2020 31062

17- 14/5/2020 31127

18- 28/7/2020 31199

19- 25/12/2020 31345
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi
bulunmayan yerlerde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkranın (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında
yer alan “halinde bir tüketim tesisi için” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı mahsuplaşma
yapısına sahip” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) İletim ya da dağıtım sistemiyle herhangi bir şekilde bağlantısı olmadan çalışan üre-
tim tesisleri,”

“h) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri.”

“(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri kapsamında yer alan
üretim tesisleri için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz.”

“(8) Mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde uyarınca yürütülen, birinci fıkranın (c) bendi
kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya
kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleri ile ilişkilendirilen tüketim tesisleri için ilgili diğer
yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla birinci fıkranın (h) bendi kapsamında ilave üretim
tesisi veya tesisleri kurulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bu Yö-
netmelik kapsamında” ibaresinden sonra gelmek üzere “dağıtım seviyesinde” ibaresi, sekizinci
fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelik kapsamında” ibaresinden önce gelmek üzere “İletim sevi-
yesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri
hariç olmak üzere” ibaresi, onuncu fıkrasında yer alan “birinci fıkrasının (c)” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, (f), (ğ) ve (h)” ibaresi ve on ikinci fıkrasında yer alan “Geçici bağlantı kapsa-
mındaki” ibaresinden önce gelmek üzere “İnşa halindeki tüketim tesislerine ait geçici abone-
likler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci ve on dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İletim seviyesinden 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kuru-
lacak üretim tesisleri hariç olmak üzere bağlantı noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi
ve enerji nakil hattı ile tüketim tesisine ait dağıtım tesislerinin geçici kabulü yapılmamış ise
bu Yönetmelik kapsamında başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular herhangi bir işlem tesis
edilmeksizin iade edilir.”

“(14) Üretim tesisi sahibi; üretim tesisinin DC/AC gücünün artırılması, azaltılması, ko-
ruma düzeninin değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği dahil olmak üzere başka değişiklikler
yapmak istemesi halinde ilgili şebeke işletmecisine önceden başvuruda bulunarak ilgili mev-
zuatta öngörülen usullere göre izin almakla yükümlüdür. Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı
başvurularda; değişikliğe ilişkin sunulacak teknik değerlendirme formunda yer alan bilgiler
teknik değerlendirme yapılması için EİGM’ye gönderilir.”

“(17) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim tesis-
lerine ait dağıtım tesisi ve/veya iletim tesisi yatırımları için Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem
Kullanım Yönetmeliğinde yer alan hüküm çerçevesinde işlem tesis edilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri kap-
samında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve
belgeler ile ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim tesisleri, gerçek ve tüzel kişilere ait atıksu
ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler için bağlantı anlaşmasındaki
sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, bütünlük arz eden parsel ya da parseller üzerinde, tü-
ketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin
birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir.
İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon,
OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman
bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan ka-
rarlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.”

“(3) İletim seviyesinden yapılacak lisanssız üretim başvuruları için komisyon, tamamı
TEİAŞ temsilcilerinden olmak üzere 3 üyeden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyonca
alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuç-
larını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı
veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısın-
dan ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir.”

“(4) Bu Yönetmelik kapsamında iletim seviyesinden bağlanarak üretim yapmak isteyen
gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları 12 nci maddenin üçün-
cü fıkrasında tanımlanan komisyon marifetiyle, takip eden ayın ilk on beş günü içerisinde evrak
yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin
başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru
sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru
belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.
Evrak yönünden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme tarihini izleyen iş-
günü içerisinde eksik ve yanlış yapılan başvurular için açıklamaları da içerecek şekilde
TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile
13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunulan ve eksikliklerini baş-
vuruya konu ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında eksiksiz olarak yapıldığı tespit
edilen başvurular evrak yönünden yapılan değerlendirmeyi izleyen ayın ilk on beş günü içeri-
sinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan komisyon marifetiyle teknik yönden de-
ğerlendirilir. Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız
ancak bağlantı noktası bakımından birlikte değerlendirilir. Teknik değerlendirme, başvurunun
bu Yönetmelik, ilgili teknik mevzuat ile ilgili mevzuata uygunluğu esas alınarak, bağlanabilir
kapasite ve ilgili trafo merkezinin kısa devre akım limiti hesaplamaları kapsamında kurulması
planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılarak tamamlanır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer
alan “başvuru sahibine ait mevcut” ibaresinden sonra gelmek üzere “bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu ile” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“b) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu verilen üretim tesisleri için kurulu güç artış
talebinde bulunulması ve söz konusu talebe komisyon tarafından olumlu görüş verilmesi ha-
linde, güç artışı kapsamındaki revize bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun başvuru sahibine
tebliğ edildiği tarihten itibaren ikinci fıkra kapsamındaki yükümlülüklerini tamamlaması için
birinci fıkrada yer alan sürelere doksan gün ilave süre verilir. Süresi içerisinde bağlantı anlaş-
ması imzalanması için ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunulmaması halinde bağlantı
anlaşması imzalama hakkı kaybedilir ve ilgili tüm belgeler güç artış talebinde bulunan kişiye
iade edilir.

c) Bağlantı anlaşması imzalayan veya kabulü tamamlanan üretim tesislerinde kurulu
güç artış talebinde bulunulması ve söz konusu talebe komisyon tarafından olumlu görüş veril-
mesi halinde, güç artışı kapsamındaki revize bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun başvuru
sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren revize bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna ilişkin
ikinci fıkra kapsamındaki yükümlülüklerinin ve üretim tesisinin kabul işlemlerinin tamamlan-
ması için ilave bir yıl süre verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü ve dör-
düncü fıkralarında yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul
işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren, sayacın tesis edildiği noktaya göre;

a) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) OG 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 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı nitelik-
lere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre,

içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci
maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, bu
sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması, tahsis edilen
kapasite, teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hü-
kümsüz hale gelir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesininin birinci fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.
“Çift yönlü sayaçlar için şebeke işletmesince kontrol amaçlı ikinci bir sayaç takılabilir.”

“(3) Kurulu gücü 10 kW’ın üzerinde olan üretim tesisleri için birinci fıkraya göre tesis
edilen sayaçların, ilgili mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu
olması zorunludur. 10 kW’ın üzerinde kurulu güce sahip üretim tesisleri için tesis edilen sa-
yaçlar, ölçme ve haberleşme izleme sistemi ile irtibatlandırılır.”

“(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinden kurulu gücü 50 kW ve üzeri
olan üretim tesislerinin bağlı bulunduğu şebeke işletmecisine ait olan SCADA kontrol merke-
zine bağlantısı, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Bağ-
lantı için üretim tesisi tarafında gerekli olan ekipman ve altyapı üretim tesisi sahibi gerçek veya
tüzel kişi tarafından temin ve tesis edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(2) Gerekli koşullarda üretim tesisinin bağlantısının kesilmesi Elektrik Piyasası Bağ-
lantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 27 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“On yıllık sürenin bitiminden itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
YEK Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belir-
lenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve
üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının (e)
bendinde yer alan “gününe” ibaresi “işgününe” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“On yıllık sürenin bitiminden itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
YEK Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belir-
lenir.”

“(9) Sisteme iletim seviyesinden bağlı tüketim tesisleri için 5 inci maddenin birinci fık-
rasının (ç) ve (h) bentleri kapsamında sisteme dağıtım veya iletim seviyesinden bağlanan üretim
tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesisine ait elektrik enerjisi çekiş miktarları bağ-
lantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilerek TEİAŞ
tarafından her ayın üçüncü iş gününe kadar ilgili dağıtım şirketine bildirilir ve bu madde kap-
samındaki iş ve işlemler ilgili dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.

(10) Görevli tedarik şirketinin, ödemede temerrüde düşmesi halinde Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı iki
katı oranında uygulanır.

(11) 30/6/2021 tarihinden sonra ilk defa işletmeye girecek olan ve şebekeye verdiği ih-
tiyaç fazlası enerjisi belirli bir fiyattan satın alınan lisanssız üretim tesislerine Türk Lirası olarak
uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya
ilişkin diğer usul ve esaslar YEK Kanununun 6/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında
yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tüketim tesisi değişikliği işlemleri gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde her ayın
son iş günü itibarıyla yapılan talepler neticesinde görevli tedarik şirketi ve dağıtım şirketince
eş zamanlı olarak aynı gün içinde sonuçlandırılır.”

“(8) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim te-
sisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden herhangi biri için tüketim için yapılan
anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale gelmesi ve/veya söz konusu tüketim tesisleri için baş-
vuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi halinde, ilgili aya ilişkin üre-
tilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek
bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir
ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dik-
kate alınır.”

“(10) Lisanssız üretim tesisiyle ilişkilendirilen bütün tüketim tesislerinin, en geç ilgili
üretim tesisinin kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketiyor olması zorunludur. İhtiyacı
karşılanacak olan tüketim tesisi veya tesislerinin, ilgili üretim tesisinin kabulünün yapıldığı
tarih itibarıyla enerji tüketmiyor olması durumunda, tüketim yapılana kadar üretilen enerjinin
görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verildiği kabul edilir ve bu enerji ile ilgili
olarak görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme
verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir

veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişiye ait tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüke-
timlerini birleştirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir.

(2) Tüketim birleştirme ilgili şebeke işletmecisine yazılı bir başvuru ile yapılır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında tüketimini birleştiren kişiler, bu birleştirmeden kaynak-

lanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözerler. Hiçbir anlaşmazlık ilgili şebeke işlet-
mecisi ve/veya görevli tedarik şirketine yöneltilemez.

(4) 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.

(5) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan yenile-
nebilir enerji üretim kooperatifleri vasıtasıyla kurulan üretim tesislerinde kooperatif tüzel kişisi,
bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi maksadıyla tüketim tesisi olmaksızın
yetkilendirilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

“(1) Tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili tüketim tesislerinin
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde; 5 inci maddenin birinci fıkra-
sının (h) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulabilir.
Bu madde kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ge-
çici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler; Kurul Kararı ile
belirlenen sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdür. Lisanssız üretim tesisi sahibi ki-
şilerce sistem kullanım bedellerinin faturada belirlenen son tarihe kadar ödenmemesi halinde
herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi, du-
rumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve ayrılma gerekçesi üretim tesisi sahibi
kişiye üç işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kal-
dırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(7) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel kişiliği altında veya diğer
bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili
üretim tesisi veya tesislerinin tamamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi
mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin aynı kal-
ması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Birleşme işlemi gerçek-
leşmeden önce ilgili ayın ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat kap-
samındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur. Birleşme talebi kapsamında sunulması ge-
reken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde, birleşme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında
yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura dönemi sonu iti-
barıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunulmaması halinde
ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara
eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Birleşme işleminin ilgili tüzel kişilerce yukarıda yer
alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli
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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 ve
bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim tesislerinin ta-
mamının kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi ha-
linde bölünme işlemi mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi
tüzel kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla kabul şartı aranmaz. Bö-
lünme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine
ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur. Bölünme talebi kapsa-
mında sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde, bölünme işlemi ve ilgili
mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fa-
tura dönemi sonu itibarıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda
bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü
içerisinde muhataplara eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Bölünme işleminin ilgili tüzel
kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması halinde ilgili ayda üretilen
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 ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dik-
kate alınır.”

“d) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı
paya sahip mevcut ortakları arasında ilgili lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin ortaklık
yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay deği-
şikliklerine,

e) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı
paya sahip olan ve eşler ile aralarında birinci derece kan hısımlığı bulunan gerçek kişiler ara-
sında yapılan pay devirleri sonucunda söz konusu lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin
ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Aylık mahsuplaşmaya geçebilecek tesisler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 12/5/2019 tarihinden önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(ç) bendi ile kurulu gücü 10 kW ve altında olacak şekilde 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması im-
zalanan ya da kabulü tamamlanarak işletmeye alınan elektrik üretim tesislerine ilişkin olarak,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgililerce başvuruda bulu-
nulması halinde, başvuruyu izleyen aydan itibaren 26 ncı madde hükümleri uyarınca işlem
tesis edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü kapsamına dahil edilen üretim tesislerinin bağlantı ve sistem
kullanım anlaşmaları sonlandırılana ve/veya iptal edilene kadar 26 ncı madde hükümleri uy-
gulanır.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2019 30772

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/9/2020 31253
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve  (ppp) bendinde yer alan  “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cum-

hurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibaresi eklenmiştir.

“ıı) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi

sisteme verebilen tesisi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Yan hizmetler kapsamında, elektrik depolama tesislerinin hangi teknik kriterlere

uygun olarak kullanılabileceği, TEİAŞ tarafından hazırlanarak ilan edilen teknik kriterler çer-

çevesinde belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Elektrik depolama tesislerinin şebekeye bağlanması ve yan hizmetlerde kullanılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Elektrik depolama tesislerinin şebeke bağlantısı, SCADA

ile izlenmesi ve yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair teknik kriterler, dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişilerin görüşlerinin alınmasını müteakip TEİAŞ tarafından 1/9/2021 tarihine ka-

dar hazırlanarak ilan edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2014 29013 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/7/2014 29058

2- 7/5/2015 29348

3- 30/7/2016 29786

4- 22/4/2017 30046

5- 26/11/2017 30252

6- 1/3/2020 31055
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b), (c)
ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (s) bendinde yer alan “süreler” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, miktarlar” ibaresi eklenmiş, (v) bendinde yer alan “biyokütleden elde edilen gaz (çöp
gazı dahil),” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; belediye atıklarının (çöp gazı dâhil) yanı sıra
bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki
orman ürünleri ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen
kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,”

“e) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge ve Kurul kararlarını,

f) Jeotermal kaynak: Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak böl-
gesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen su, buhar
ve gazlar ile kızgın kuru kayaların enerjisini taşıyan su, buhar ve gazları,”

“t) YEK toplam bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olan tüzel
kişilere ait lisanslı üretim tesislerinin her birinde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen
elektrik enerjisi miktarı ile nihai YEK listesindeki fiyatların çarpılması suretiyle, Türk Lirası
olarak veya enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedeller ile LÜYTOB’un toplamını,”

“dd) YEK Fiyatı: YEK Kanununun EK-I ve EK-II sayılı cetvellerinde yer alan fiyatlar
ile enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun
çarpılması ile elde edilen fiyatı veya 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak
fiyatı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) YEKDEM, Piyasa İşletmecisi tarafından takvim yılı bazında işletilir. YEKDEM’e
bir takvim yılı için tabi olan üretim lisansı sahipleri, uygulamaya dahil oldukları takvim yılı
içerisinde YEKDEM’den çıkamaz. LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim
yapan kişiler kısmen veya tamamen işletmeye girdiği tarihten itibaren on yıl boyunca uygulama
dışına çıkamaz. YEKA kapsamındaki üretim lisansı sahipleri, Sözleşmenin imza tarihinden iti-
baren söz konusu Sözleşmede ve/veya ilgili YEKA Şartnamesinde belirtilen koşullar çerçeve-
sinde YEKDEM’den faydalanır.”

“(6) 1/7/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve farklı YEKDEM fiyatlarına tabi
prosesler barındıran biyokütleye dayalı üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen net enerji
miktarı, üretim tesisinde kullanılan prosesler için 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı uyarınca belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden YEKDEM kapsamında
değerlendirilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden
önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“17/9/2020 tarihli ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 1/1/2021 tarihinden
30/6/2021 tarihine kadar kısmen veya tamamen işletmeye girecek olan üretim tesisleri
31/12/2030 tarihine kadar YEKDEM’den faydalanabilir.”

“(5) YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitele-
rine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarları YEKDEM kapsamında değerlendirilmez.

(6) YEKDEM’den faydalanmış ve faydalanmakta olan üretim tesislerinde kullanılan
ve daha önce kabule konu edilen bir üretim tesisinde kullanılan ana ekipmanlara bu Yönetmelik
kapsamında kurulan bir üretim tesisinde yer verilmiş olması halinde söz konusu yeni üretim
tesisi için YEK bedeli uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK toplam bedeli
(YEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),
LÜYTOBj: Her bir fatura dönemi için “j” görevli tedarik şirketi tarafından bölgesindeki

muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere öde-
necek toplam bedeli (TL),

UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),

YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı ol-
duğu üretim tesisi için uygulanacak YEK Fiyatını,

yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C madde-
sinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,

a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait uzlaştırmaya esas ve-

riş-çekiş birimi sayısını,
l: Teklif bölgesi sayısını,
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
m: YEKDEM katılımcısı olan görevli tedarik şirketlerinin sayısını,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans sahibine ödene-

cek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED) YEK-
DEM gelirini de içerecek şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
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Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek ya da katılımcı

tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),
UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas

veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-

çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C madde-
sinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,

YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı ol-
duğu üretim tesisi için uygulanacak YEK Fiyatını,

PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

birimi sayısını,
ifade eder.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Faturalama, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, uzlaştırma bildi-

rimlerine ve faturalara yapılan itirazlar ve düzeltmelere ilişkin süreçler için uzlaştırma işlem-
lerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat kapsamında yapılan düzeltmeler
hariç olmak üzere;

a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılmış olan ödemelerin geri alınması halinde tahsil
edilen tutar, cari fatura dönemi YEKDEM geliri kalemine ilave edilir.

b) Bu Yönetmelik kapsamında geçmiş dönemlere ilişkin destekleme ödemesi yapılma-
sının gerektiği hâllerde, ödenecek olan tutar cari fatura dönemi YEKTOB hesabında dikkate
alınır.

c) Bu Yönetmelikte belirlenen tutarlar haricinde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
Kullanım Hakkı Sözleşmesi uyarınca YEKDEM kapsamında yapılan kesintiler için (a) bendi,
ilave edilen bedeller için (b) bendi hükümlerine göre işlem tesis edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler TEİAŞ’ın sistem işletmecisi
sıfatıyla verdiği talimatlara uymak ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri uygulamakla yükümlü-
dür.”

“(6) Sistem İşletmecisi tarafından verilen acil durum ve/veya dengeleme güç piyasası
yük atma talimatlarına uymayan YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, ilgili
uzlaştırma döneminde verilen talimatın yerine getirilmeyen kısmına tekabül eden üretim miktarı
YEKDEM hesaplamalarına dâhil edilmez ve ilgili piyasa katılımcısına YEK bedeli ödemesi
yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan hesaplamalarda, piyasa katılımcıları tarafından ilgili
mevzuatta belirtilen talimat mutabakat süresi içerisinde bildirilen yerine getirilmeyen enerji
miktarı, verilen talimat miktarlarından düşülmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Haksız ve yersiz ödemelerin iadesi
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruma ve ilgili kurum ve ku-

ruluşlara yapılan başvurularda başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiğinin ve/ve-
ya düzenlediğinin tespiti halinde üretim lisansı sahibi tüzel kişi bu Yönetmelik kapsamındaki
haklardan yararlandırılmaz ve üretilen elektrik enerjisi miktarlarının YEK Fiyatıyla çarpılması
sonucu hesaplanan tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İş-
letmecisi tarafından ilgili tüzel kişiye fatura edilir. Söz konusu üretim lisansı sahibi tüzel kişi
hakkında ayrıca Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(2) YEKDEM’e katılma hakkını haiz olmadığı hâlde YEKDEM’den faydalandığı tespit
edilen üretim lisansı sahibi tüzel kişi, ilgili yılın nihai YEK listesinden çıkarılır. Bu kişiye, geç-
mişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma dönemi için 18 inci
madde uyarınca ödenen YEK bedelleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından fa-
tura edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında
fazla ödeme yapıldığı tespit edilen tutarlar ile yargı kararına göre ödemesi yapılıp yine yargı
kararı gereğince tahsili gereken tutarlara ilişkin olarak, YEKDEM katılımcısından tahsil edi-
lecek tutar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre be-
lirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından fatura edilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında fazla ödeme aldığı veya gerekli şartları taşımadığı halde
YEKDEM’den faydalandırıldığı tespit edilen lisanssız üretim tesislerine ilişkin olarak, ilgili
üretim tesisi sahibi kişiye geçmişe dönük olarak her bir uzlaştırma dönemi için yapılan ödeme
tutarları, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek üretim tesisi sahibi kişiden
tahsil edilir. Görevli tedarik şirketi tarafından tahsil edilen tutar, cari fatura dönemi LÜTYOB
hesabına dahil edilmek üzere piyasa işletmecisine bildirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2013 28782
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 29/4/2016 29698
2- 28/10/2016 29871
3- 23/2/2017 29988
4- 11/5/2017 30063
5- 21/4/2018 30398
6- 9/10/2018 30560
7- 23/8/2019 30867
8- 8/3/2020 31062
9- 28/7/2020 31199
10- 7/8/2020 31206
11- 14/11/2020 31304
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemizde ve dünyada kadınların sosyal durumu, eğitimi, ekonomik, siyasal, sosyal

ve yasal hakları gibi konularda disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yapmak.

b) Akademik, ekonomik ve sosyal hayatta kadınların güçlendirilmesine yönelik çalış-

malar yapmak, bu alanda çalışan uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek.

c) Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile, toplumsal

cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik

ve akademik destek sağlamak.
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ç) Gerek bilimsel araştırmalar gerekse kamuoyunda farkındalık sağlama çalışmaları

için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve dışındaki diğer Üniversiteler, sivil

toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu araştırmalardan elde

edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadının ekonomik, hukuki, sosyal, siyasal ve sağlık sorunlarıyla ilgili bilimsel araş-

tırmalar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları

ile ortak projeler yaparak toplumsal cinsiyet, kadının sosyo-ekonomik statüsü ve eğitimi gibi

konularda eğitimler vermek, ilgili kamu ya da özel kuruluşlar ile danışmanlık ve işbirliği yap-

mak.

c) Kadınların ekonomik hayata daha çok katılmalarını sağlamak için kadınların kapasi-

tesini geliştirecek eğitimler, kadın girişimciliğini destekleyecek araştırmalar, kaynaklar ve teş-

vikler için çalışmak, bu projelere öncülük etmek.

ç) Kadınların ve çocukların yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorun-

ların önlenmesine ve oluşan hasarın onarılmasına yönelik bireysel ve kurumsal politikalar ge-

liştirilmesine katkıda bulunmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler

yaparak toplumsal farkındalığı artırmak.

e) Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile, toplumsal

cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarını teşvik

etmek ve akademik destek sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle

ve merkezlerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi

değişimi imkanları oluşturmak.

g) Merkezin amaçları dahilinde sertifikalı-sertifikasız, örgün ya da uzaktan eğitim yolu

ile eğitimler ve kurslar düzenlemek.

ğ) Merkezin faaliyetlerinin, kitap, dergi, makale, gazete, TV ve radyo gibi yollarla ka-

muoyuna aktarılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, kadın ve aile çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları

olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Aynı kişi üst üste en fazla iki kez

Müdür olarak görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi

müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün ken-

dilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının

da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından

birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet etmek üzere mü-

dür yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır.

(4) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması

durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda karara bağlandığı şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitedeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalış-

maları alanlarında araştırma ve yayınlar yapan Üniversite öğretim elemanları ve idari perso-

nelinden toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınları olan tecrü-

beli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile görevlendirilen 6 kişi ve Müdürden

oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi en kıdemli

Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en

az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Ku-

rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle

yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev

süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
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d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan organdır. Danışma Kurulu, Üniversitedeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanla-

rında araştırma ve yayınları olan öğretim elemanları ile istekleri halinde; ulusal ve uluslararası

üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli diğer öğretim elemanlarından, top-

lumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve yayınları olan tecrübeli kişiler

arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen 11 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt

çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Ku-

rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle

yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev

süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve

30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeli-
ğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyeti-

nin uygun gördüğü Yüksek İhtisas Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Yüksek İhtisas Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluştur-

masını,
ğ) Kiraya verme: Yüksek İhtisas Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tara-

fını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Yüksek İhtisas Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faali-

yetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama
ve benzeri işlemleri,
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j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
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Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlaya-
bilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden
az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
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(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı, Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar; bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
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Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
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c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu, ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
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isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandı-
rılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
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Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası

ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.
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(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
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Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün
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isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

sek İhtisas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti AOÇ’ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde bulunan, Ankara İli, 

Yenimahalle İlçesi, AOÇ Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 2.855 m² kapalı alan, 741 m² 
açık alan olmak üzere toplam 3.596 m²’ lik taşınmaz kira süresinin bitmesi nedeniyle depo alanı 
olarak, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, AOÇ Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m² 
lik 4 numaralı taşınmaz kira süresinin bitmesi nedeniyle tarımsal üretime yönelik depo olarak 
kiraya verilecektir. 

Kiralama işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair 
Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 
gidilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adres  : AOÇ Müdürlüğü Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. 
   No:6/3 06560 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79 
c) Elektronik Posta Adresi  : aoc@aoc.gov.tr 
d) İhale dokümanının görülebileceği 
 İnternet adresi  : www.aoc.gov.tr 
e) İhale Şartnamesinin temin 
 edileceği yer ve ücreti  : AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL  
  Posta Yoluyla 150,00-TL 
2- İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  
1- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde 

bulunan 2.855 m² kapalı alan,741 m² kapalı alan olmak üzere toplam 3.596 m²’ lik taşınmazın 
depo alanı olarak 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi. 

2- Ankara İli Yenimahalle İlçesi, AOÇ Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 
m²‘lik 4 nolu taşınmazın tarımsal üretime yönelik depo olarak 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi. 

b) Tahmini Bedel :  
 1- Depo alanı için;  Aylık 25.500,00 TL+KDV 
 2-Tarımsal üretim alanı için;  13.900,00 TL+KDV  
c) Geçici Teminat : 
 1-Depo alanı için;  91.800,00 TL 
 2-Tarımsal üretim alanı için;  25.020,00 TL.  
ç) Kati Teminat :  
 1- Depo alanı için ihalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı 
 2-Tarımsal üretim alanı için ihalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının %6’sı  
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer  : AOÇ Müdürlüğü İdare Binası 
b) Tarihi ve Saati :  
 1- Depo alanı için;  24.05.2021 – 11:00 
 2- Tarımsal üretim alanı için;  24.05.2021- 14:00 
c) Teklif Mektuplarının en son 
 teslim tarihi, saati, teslim yeri :  
 1- Depo alanı için;  24.05.2021 – 11:00 Ticaret Müdürlüğü 
 2-Tarımsal üretim alanı için;   24.05.2021- 14:00 Ticaret Müdürlüğü 
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 4206/1-1 
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MADEN RUHSATI İLE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASININ İŞLETME 

HAKKI VERİLMESİ YÖNTEMİYLE DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 86969 no.lu “ruhsat”ın devri 

suretiyle işletme hakkının verilmesi” kapalı teklif alma ve açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 

devredilmesidir. 

1.2. İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından düzenlenen 86969 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 

ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme 

hakkını kapsar. 

2-İHALE TARİHİ VE SAATİ: 09.06.2021 Çarşamba Saat: 15.00 

3-MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN 

BELGELER: İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en 

az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubu’nda üye olarak yer alabilirler. 

Teklif Sahiplerinin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun öz sermayesinin en az 568.292,70 TL 

olması, vadeli / vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin en az 1.326.016,30 TL 

olduğunun banka referans mektubuyla sağlanması gerekmektedir. Ortak Girişim Grubu olarak 

teklif verilmesi durumunda bu belgeler, Ortak Girişim Grubu’nun üyelerinin belgelerinin 

toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

Söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15 

gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında 

bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur. 

Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan 

edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması 

zorunludur. 

3.1. İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 

3.1.1. Teklif Sahibi’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası 

ile e-posta ve kep adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, 

3.1.2. TEKLİF SAHİBİ; 

(i) Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan 

alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(ii) Ortak Girişim Grubu ise Ortak Girişim Grubu üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin 

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 

Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge ile Ortak Girişim Grubu’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname 

Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay 

yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), 

3.1.3. Teklif Sahibi tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grubu’nu oluşturan üyeler arasında yer 

alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan 

onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, 
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3.1.4. Teklif Sahibi; 

(i) Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza 

sirküleri 

(ii) Ortak Girişim Grubu ise, Ortak Girişim Grubu’nu oluşturan üyeler arasında yer alan 

tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, Ortak Girişim 

Grubu’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin 

noter tasdikli imza beyannameleri, 

3.1.5. Teklif Sahibi; 

(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus 

cüzdanı suretleri 

(ii) Ortak Girişim Grubu ise Ortak Girişim Grubu’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve 

ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, Ortak Girişim Grubu’nu 

oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter 

tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.1.6. Teklif Sahibinden istenen belgeler ile birlikte Teklif Sahibi; 

(i) Tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi 

temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname, noter tasdikli imza 

beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri 

(ii) Ortak Girişim Grubu ise Ortak Girişim Grubu adına ihaleye katılanların temsilci 

olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri (Ortak Girişim Grubu temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları 

halinde ihaleye, Ortak Girişim Grubu üyelerince müştereken vekâlet verilenler katılabilir. Bu 

durumda vekâlet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekâletname ve bunlara ait noter tasdikli imza 

beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri), 

3.1.7. İşbu İhale Şartnamesinin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 

her sayfası Teklif Sahibi yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (Teklif Sahibi’nin Ortak 

Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu üyelerinin tamamı tarafından imzalanması 

gerekmektedir), 

3.1.8. İşbu İhale Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de 

belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi 

veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9. Ruhsat ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 

alındığına ilişkin Alındı Belgesi, 

3.1.10. Teklif Sahibinin 2021 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam öz 

sermayesini” gösterir belgeler ve Banka Referans Mektubu/Mektupları. 

3.1.11. Yabancı Teklif Sahibinin; 

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; 

a) Teklif Sahibinin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini 

veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 
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2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; 

ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibinin ikamet yerindeki 

Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 

a) Teklif Sahibinin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini 

veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 

3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: 

Ortak Girişim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri 

kendi adına düzenleyecektir. 

Komisyon/Kurum, Katılımcı/Teklif Sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile 

herhangi bir Katılımcı/Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, doğruluğu ve 

geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi ve belge talep 

etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 

değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. 

4-GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın 

verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır. 

5-TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ: 

Teklif Sahipleri, tekliflerini MAPEG’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk Lirası 

cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en 

yüksek tekliften başlamak üzere sonuçlandırılacaktır. 

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 36 (otuzaltı) aylık yatırım ve hazırlık 

döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve 

taahhüt eder. 

6-TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 09.06.2021 

Çarşamba Saat:15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim etmeleri zorunludur. 

7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 1.000,00 TL. İhale 

dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 

28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur.” 

8-İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 09.06.2021 Çarşamba günü saat 15.00’e 

kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak 

adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı 

toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

9-İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 4118/1-1 
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KARADON MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK Karadon Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 

Ayrı, Ayrı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

Karadon Müessesesi 

İhale Kayıt no : 2021/269846 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks  : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taşkömürü.gov.tr 

2-İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karadon Müessesesi Direk nakli: 22.450 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri 

Direk harmanları 

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. (onuncu) 

güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin 

teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi 

daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak 

üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç 

tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2022 tarihine kadar 

bitirilecektir. 

3-İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2021 Pazartesi saat 15.00 

c) Dosya no : 2111826 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 
a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb.) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 
b)İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi ,bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 
ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

5-İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 
katılabilecektir. 

6-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnamelerin her biri 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Teklifler, Karadon Müessesesi Direk nakli ihalesi için 07.06.2021, saat 15.00’e kadar 
T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak 
adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 
Kurumumuz mesul değildir. 

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerinden; 
Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 
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Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Karadon Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 

taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 

değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 

taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 

“Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu 

yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11-Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

12-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4253/1-1 

—— • —— 
KOZLU MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET  

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK Kozlu Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği Nakli 

Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin Ayrı, 

Ayrı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

Kozlu Müessesesi 

İhale Kayıt no : 2021/268384 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b)Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c)Elektronik posta adresi : satınalma@taşkömürü.gov.tr. 

2-İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kozlu Müessesesi Direk nakli: 12.500 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri 

Direk harmanları 
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c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 
yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 
Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 
teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. 
(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 
Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 
gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 
başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 
başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 
direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 
nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2022 tarihine kadar 
bitirilecektir. 

3-İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 
  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07/06/2021 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya no : 2111823 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 
a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb.) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 
b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 
ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

5-İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
6-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Teklifler, Kozlu Müessesesi Direk nakli ihalesi için 07.06.2021, saat 15.00’e kadar 
T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak 
adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 
Kurumumuz mesul değildir. 

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerinden; 
Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 
Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 
Kozlu Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek 

olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne 
bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler 
birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri 
Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde 
yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 
alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

11-Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
12-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur 4254/1-1 
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ARMUTÇUK MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK Armutçuk Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 

Ayrı, Ayrı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

Armutçuk Müessesesi 

İhale Kayıt no : 2021/268433 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks  : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taşkömürü.gov.tr. 

2-İhale konusu malın: 

a)Niteliği, türü ve miktarı : Armutçuk Müessesesi Direk nakli: 5.450 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları 

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. 

(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 

Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 

gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 

başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 

başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2022 tarihine kadar 

bitirilecektir. 

3-İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2021 Pazartesi saat 15.00 

c) Dosya no : 2111824 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb.) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5-ihaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

6-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 150,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Teklifler, Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihalesi için 07.06.2021, saat 15.00’e kadar 

T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak 

adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 

Kurumumuz mesul değildir. 

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerinden; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 
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Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Armutçuk Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 

taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 

değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 

taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 

“Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu 

yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11-Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

12-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur 4255/1-1 

—— • —— 
AMASRA MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK Amasra Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 

Ayrı, Ayrı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

Amasra Müessesesi 

İhale Kayıt no : 2021/268464 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks  : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : Satınalma @ taşkömürü gov tr. 

2-İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Amasra Müessesesi için Direk nakli: 1.300 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları 
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c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 
yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 
Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 
teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. 
(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 
Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 
gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 
başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 
başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 
direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 
nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2022 tarihine kadar 
bitirilecektir. 

3-İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 
  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07/06/2021 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya no : 2111825 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 
a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb.) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 
b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 
ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

5-İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
6-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnamelerin her biri 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Teklifler, Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 07.06.2021, saat 15.00’e kadar 
T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak 
adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 
Kurumumuz mesul değildir. 

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 
Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 
Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 
Amasra Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 
taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 
değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 
taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 
“Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu 
yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 
alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

11-Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
12-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
12.1.. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4256/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Uygur Akademisi Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ferhat Kurban TANRIDAĞLI, Şevket NASİR, Abdulhamit 

KARAHAN, Mağfiret YUNUSOĞLU, Alimcan İNAYET. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.2021 tarihli tashih şerhli aynı 

mahkemeni 15.04.2021 tarihinde kesinleşen 02.03.2021 tarihli ve E:2020/393, K:2021/141 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistan’dan gelenler arasında Uygur dili ve 

kültürünün muhafazası dahil olmak üzere dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirici 

bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL(DoksanbinTürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Ferhat Kurban TANRIDAĞLI, Şevket NASİR, Abdulhamit 

KARAHAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Doğu Türkistan kökenlilere yardım amacıyla kurulan uygun 

bir vakfa veya aynı bağlamda bir derneği devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4192/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Prof. Dr. İlhan Helvacı Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Prof. Dr. İlhan Helvacı 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.04.2021 tarihinde kesinleşen, 

01.02.2021 tarihli ve E:2020/569, K:2021/62 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim giderlerini karşılamak için yeterli ekonomik güce sahip 

olmayan ailelerin dürüst, ahlâklı ve başarılı çocuklarına yardım etmek ve vakıf senedinde 

yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 56.865,00 Euro, 61.000,00 ABD Doları 

YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. İlhan Helvacı 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden kalan malvarlığının tamamı Darüşşafaka Cemiyetine intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4201/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Balkara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 890590, 977233 

ve 916737 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Balkara Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdurrahman 
Teffik SAYIN (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34582), 

Bartın Akdemir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1122133, 
1020489 ve 1669592 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bartın Akdemir Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanı Ahmet BAYAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25611, Oda Sicil 
No:1898), 

Yeni Sakarya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 864629 
YİBF nolu ve HBB Onur Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 901875 
ve 1463197 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeni Sakarya Yapı Denetim Ltd.Şti. ve HBB Onur 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Dursun ÖZEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:21723, Oda Sicil No:14013), 

AD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1540389, 1649294 ve 
945958 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan AD Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat ÖZDOĞAN 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:31401, Oda Sicil No:38893), 

HBB Onur Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 901875, 
1458718 ve 1463197 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan HBB Onur Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanı Nesrin KILIÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28829, Oda Sicil 
No:26360), 

Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1055687 ve 
1053999 YİBF nolu ve Asbirebir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 
1306838 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Asbirebir Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Şebnem GÜMÜŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:24573, Oda Sicil No:32426), 

Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1055680, 
1055687 ve 1053999 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
İbrahim AKSÖZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26039, Oda 
Sicil No:8592), 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 229077 YİBF 
nolu, Dardanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 673902 YİBF 
nolu ve Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637 YİBF 
nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
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denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti., Dardanel Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 
Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine 
sebep olan sorumlu denetim elemanı Recep ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:7710, Oda Sicil No:63178), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637, 
1340648, 1340659, 1340675, 1340708, 1340716, 1340720, 1340725 ve 1340732 YİBF nolu 
yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği anlaşılan Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari 
para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nedret ÖZATA (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20829, Oda Sicil No:12852), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637, 
1340648, 1340659, 1340675, 1340708, 1340716 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Boğaz 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Şadan Zühtü KARAMERCAN (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15699, Oda Sicil No:10260), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637, 
1340648, 1340659, 1340675, 1340708, 1340716, 1340720, 1340725 ve 1340732 YİBF nolu 
yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği anlaşılan Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari 
para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Selahattin DURNAOĞLU 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23446, Oda Sicil No:27802), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637, 
1340659, 1340675 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet 
SONAT (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103315), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637, 
1340648, 1340659, 1340675, 1340708, 1340716, 1340720, 1340725 ve 1340732 YİBF nolu 
yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği anlaşılan Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari 
para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kaan UZUN (Makine 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:122161), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340637, 
1340720, 1340725 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İsmail 
KAYA (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:13961220318), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340648, 
1340659, 1340675, 1340708, 1340716, 1340720 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Boğaz 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Erkan AYGÖREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:20117, Oda Sicil No:62055), 

Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340648, 
1340675, 1340708, 1340716, 1340720, 1340725 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Boğaz 
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Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Veysel DİKMEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:8988, Oda Sicil No:5050), 

Dardanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 690484 YİBF 
nolu ve Boğaz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1340716 ve 
1340720 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Dardanel Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Boğaz Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Ayşenur İBRİKÇİ’nin (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No:46518), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca 
üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 03.05.2021 tarihli ve 901883 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4199/1-1 
—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

Firma Adı Belge No 
Belge 

Türü 
Belge Durumu Standartlar Fesih Tarihi Fesih Nedeni 

EREN AS ASAN.-- 

MEHMET KÖSE 
27-HYB- 4559 HYB FESİH TS 12255 13.04.2021 

Üretim Yeri 

Değişikliği 

MEHMET KAYIŞ 27-HYB- 4554 HYB FESİH TS 13805 6.04.2021 
Üretim Yeri 

Değişikliği 

JAPON HASAN TEK. 

SER. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

27-HYB- 3805 HYB FESİH 

TS 12850-- 

TS 12498-- 

TS 10956-- 

TS 13187-- 

TS 13422-- 

TS 12711-- 

TS 12843-- 

TS 10079-- 

TS 13416 

12.04.2021 
Üretim Yeri 

Değişikliği 

EYÜP MUSTAFA 

DİKEN 
27-HYB- 4473 HYB FESİH TS 10079 6.04.2021 

Üretim Yeri 

Değişikliği 

AUTO ANALİZ GANTEP 

GARANTİLİ OTO EKS. 

HİZ. LTD. ŞTİ. 

27-HYB- 4563 HYB FESİH TS 13805 12.04.2021 
Üretim Yeri 

Değişikliği 

 4158/1-1 
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasından: 

PROJE VE FENNİ MESULİYET HİZMETLERİ 

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

TANIMLAR: 

PROJE ÜCRETİ (PÜ):  

1 Numaralı formül ile hesaplanan proje ücretidir. 

FENNİ MESULİYET ÜCRETİ (FÜ):  

2 Numaralı formül ile hesaplanan fenni mesuliyet ücretidir. 

YAPI ALANI (YA):  

Bina oturma alanı ve kat alanları ile mühendislik hesabı gerektiren kapalı ve açık alanların 

toplamıdır. 

BİRİM MALİYET (BM):  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik 

Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” 

içeriğindeki birim maliyetlerdir. Bu tebliğde yer almayan yapı sınıfları, türleri ve proje hizmetleri 

için ilgili kamu kuruluşunun proje ücretleri kabul edilecektir. 

YAPI SINIFI KATSAYISI (YSK):  

Yapının inşaat mühendisliği hizmeti zorluğunu belirleyen katsayıdır. Tablo 1’den 

yararlanılarak hesaplanan yapı sınıfı puanına göre Tablo 2’ten seçilecektir. 

PROJE ÜCRET ORANI (PÜO):  

Statik proje hizmetinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. 

Tablo 3’ten alınacaktır.  

FENNİ MESULİYET ÜCRET ORANI (FÜO):  

Fenni Mesuliyet hizmetlerinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen 

katsayıdır. Tablo 3’ten alınacaktır. 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ORANI (İMHO):  

0.75 alınacaktır. 

PROJE YİNELEME KATSAYISI (PYK):  

Bir projenin aynı parselde birkaç kez uygulanması durumunda proje ücreti hesabında 

kullanılması gereken katsayıdır. Tablo 4’ten ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır. 

FENNİ MESULİYET YİNELEME KATSAYISI (FYK):  

1.0 alınacaktır.  

HİZMET BÖLÜMLERİ (HB):  

Proje hizmetleri aşamalarından hangilerinin gerçekleştirileceğine bağlı olarak hesaplanan 

katsayıdır. Tablo 5’ten ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır.  

BÖLGE KATSAYISI (BK):  

Her yıl İnşaat Mühendisleri Odası tarafından belirlenen ve İMO web sayfasından 

duyurulan “TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBE ve TEMSİLCİLİKLERİNDE 

HİZMET BEDELLERİ HESABINDA KULLANILACAK BÖLGE KATSAYILARI” 

tablosundan alınacaktır. 
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NOT 1: Fenni Mesuliyet Süreleri, yapı oturma alanına ve toplam kat adedine göre Tablo 

6’da belirtilen Fenni Mesuliyet Süre Cetveli’ne göre bulunacaktır. Yapı sahibi ile Fenni mesul 

arasında yapılacak sözleşmede, hizmet süresi ve hizmet bedeli ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Sözleşme süresinde bitmeyen işler için taraflar yeniden sözleşme yapacaktır. Yapılan sözleşmede 

herhangi bir süre belirtilmemesi durumunda, hizmet süresi ruhsat süresi ile sınırlı olacaktır.  

NOT 2: Geçmiş yıllara ait yapı yaklaşık maliyetlerine esas birim maliyetler, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen “Yapı Yaklaşık Maliyetinde Kullanılan Geçmiş Yıllara 

Ait Yapı Birim Maliyetleri” tablosundan alınacaktır. 

NOT 3: Proje ve Fenni Mesuliyet ücret oranları (Tablo 3), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esas alınarak hazırlanmıştır. 

NOT 4: Mevcut bir yapının belirli bir bölümünün değiştirilmesi ve/veya büyütülmesi ile 

ilgili ücret, hizmetin etkilediği yapı bölümünün alanı dikkate alınarak bulunacak olan PÜ’ne %30 

eklenmek suretiyle bulunur. Tadilatın, yapının tümünü gözden geçirmeyi gerektirmesi halinde, 

madde 7, 8 ve 9’un gerçekleşme durumu dikkate alınarak PÜ belirlenecektir.  

NOT 5: Mevcut bir yapının rölövesinin yapılması için gereken proje ücreti, HB = 1.00 

alınarak hesaplanan PÜ’ nin %10’ u esas alınarak bulunur.  

NOT 6: Mevcut bir yapının taşıyıcı sisteminin, servis yükleri ve deprem yükleri altında 

dayanımının incelenmesi ve değerlendirme raporunun sunulması için gerekli PÜ, HB = 0.50 

alınarak hesaplanır ve yapının bütününü dikkate alarak hesaplanan rölöve bedeli bu ücrete eklenir.  

NOT 7: Mevcut bir yapının güçlendirme uygulama projelerinin hazırlanması için gerekli 

PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır. 

NOT 8: Birbirine komşu olması koşuluyla birden fazla ada veya farklı parsellerde 

eşzamanda, aynı işveren ve aynı proje yapımcısı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 

projenin aynı anda onaylanması koşuluyla yineleme katsayısı kullanabilecektir. Koşullardan 

herhangi birinin gerçekleşmemesi durumunda yineleme katsayısı kullanılamaz. 

NOT 9: a) Dış cephe iş iskelesi proje hizmet bedeli; yapıya ait toplam inşaat alanı 

üzerinden HB = 0.60 olarak hesaplanan proje hizmet bedelinin %0.7’si alınarak hesaplanır. 

 b) Kalıp iskelesi proje hizmet bedeli; yapıya ait toplam inşaat alanı üzerinden    

HB = 0.60 olarak hesaplanan proje hizmet bedelinin %1’i alınarak hesaplanır. 

Yürürlük; 01/09/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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TABLO 1: YAPI SINIFI KATSAYISI PUANLARI 

 
TABLO 2: YAPI SINIFI KATSAYILARI 
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TABLO 3: PROJE ve FENNİ MESULİYET ÜCRET ORANLARI 
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TABLO 4: PROJE YİNELEME KATSAYISI 

 
TABLO 5: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMET BÖLÜMLERİ 

 
TABLO 6: FENNİ MESULİYET SÜRE CETVELİ 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi İhale Yönetmeliği

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/4/2021 Tarihli ve 10163 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


