
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

Düzeltmeye konu yarışma ilanının aslına uygun olarak yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

tarihi ve sayısı: 14/07/2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 

Söz konusu yarışma ilanının 1 inci maddesinde yer alan ifade aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

“1- İdare Bilgileri: 

Telefon numarası: 0 312 546 54 01” 

Söz konusu yarışma ilanının 2 nci maddesinin ç bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“2- Yarışma Bilgileri 

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati: 

Niğde ili Bor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA kapsamında yapılacak Bor-1, 

Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular, 30/03/2022 tarihinde ve 10.00 – 14.00 saatleri 

arasında, İdare’nin yukarıdaki adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Elden teslim 

dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihi ve saatleri dışında yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü İdare’nin internet 

adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılır. 

Erzin ve Viranşehir YEKA’lar kapsamındaki yarışmalar için başvurular Bakanlık 

tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacaktır.” 

Söz konusu yarışma ilanının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“3- Teminat Türü ve Tutarı: 

Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına katılabilmek için; başvuru aşamasında 1 (bir) yıl 

süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat 

cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki 

teminat mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı 

tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen 

nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) 

başına 1.400.000 (birmilyondörtyüzbin) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye 

sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.” 

Söz konusu yarışma ilanının 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“4- Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi: 

- Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 95 (doksanbeş) Türk Lirası 

kuruş/kWh 

- Elektrik enerjisi alım süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için 

GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 (yirmiüç) GWh miktarındaki elektrik 

enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre veya Şartnamenin 8.2.1 maddesi 

kapsamındaki serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini 

takip eden 42 nci ayın bitiminden itibaren ilk 23 (yirmiüç) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin 

iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre” 
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