YEKA RES-3 ZEYİLNAME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yarışma ilanı kapsamında hazırlanan
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin
Tahsisine İlişkin Şartname’de ve Sözleşme Taslağı’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
1) Şartname’nin 2.1. maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali:
“Alım Süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için RES’in ilk kabul tarihinden
itibaren üretilen ilk 35 (otuzbeş) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım
sistemine verildiği süreyi,”
Şartname’nin 2.1. maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali:
“Alım Süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için RES’in ilk kabul tarihinden
itibaren üretilen ilk 35 (otuzbeş) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım
sistemine verildiği süreyi veya 11.2.1 maddesi kapsamındaki serbest piyasaya satış hakkının
kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini takip eden 66 ncı ayın bitiminden itibaren ilk 35
(otuzbeş) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süreyi,”
2) Şartname’nin 3.3.3. maddesinin eski hali:
“3.3.3. Yarışma, 45 (kırkbeş) Türk Lirası kuruş/kWh tavan fiyat üzerinden açık eksiltme
usulüne göre yapılır, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır. Yetkili Temsilci tarafından
verilen fiyat teklifleri imza şartı olmaksızın bağlayıcı nitelikte ve geçerli olur.”
Şartname’nin 3.3.3. maddesinin yeni hali:
“3.3.3. Yarışma, 95 (doksanbeş) Türk Lirası kuruş/kWh tavan fiyat üzerinden açık eksiltme
usulüne göre yapılır, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır. Yetkili Temsilci tarafından
verilen fiyat teklifleri imza şartı olmaksızın bağlayıcı nitelikte ve geçerli olur.”
3) Şartname’nin 4.1. maddesinin eski hali:
“4.1. Yarışmayı Kazanan, kapasite hakkı kazandığı Bağlantı Bölgesi içinde olmak kaydıyla kamu
ve hazine taşınmazları veya özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde olacak şekilde belirleyeceği
Aday YEKA’ları Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) gün içerisinde Genel
Müdürlüğe önerir.”
Şartname’nin 4.1. maddesinin yeni hali:
“4.1. Yarışmayı Kazanan, kapasite hakkı kazandığı Bağlantı Bölgesi içinde olmak kaydıyla kamu
ve hazine taşınmazları veya özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde olacak şekilde belirleyeceği
Aday YEKA’ları Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Genel
Müdürlüğe önerir.”
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4) Şartname’nin 5.1. maddesinin eski hali:
“5.1. Genel Müdürlük, önerilen Aday YEKA’ları öncelik sıra numarasına göre değerlendirmeye
alır ve detay çalışmalarını 150 (yüzelli) gün içerisinde sonuçlandırır. Detay çalışmalar aşağıda
belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;”
Şartname’nin 5.1. maddesinin yeni hali:
“5.1. Genel Müdürlük, önerilen Aday YEKA’ları öncelik sıra numarasına göre değerlendirmeye
alır ve detay çalışmalarını 120 (yüzyirmi) gün içerisinde sonuçlandırır. Detay çalışmalar aşağıda
belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;”
5) Şartname’nin 5.1. maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali:
“3) Yarışmayı Kazanan tarafından önerilen Aday YEKA’nın uygun bulunmaması halinde; aynı
Bağlantı Bölgesi’nde diğer Yarışmayı Kazanan’lar tarafından önerilen Aday YEKA’lar ile
kesişmeyecek şekilde bir defaya mahsus en az 2 (iki) adet Aday YEKA önermesi için Genel
Müdürlük tarafından Yarışmaya Kazanan’a 90 (doksan) gün ilave süre verilir.”
Şartname’nin 5.1. maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali:
“3) Yarışmayı Kazanan tarafından önerilen Aday YEKA’nın uygun bulunmaması halinde; aynı
Bağlantı Bölgesi’nde diğer Yarışmayı Kazanan’lar tarafından önerilen Aday YEKA’lar ile
kesişmeyecek şekilde bir defaya mahsus en az 2 (iki) adet Aday YEKA önermesi için Genel
Müdürlük tarafından Yarışmaya Kazanan’a 60 (altmış) gün ilave süre verilir.”
6) Şartname’nin 7.7. maddesinin eski hali:
“7.7. EPDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Yarışmayı Kazanan’ın başvuru
evraklarında varsa eksiklikleri tespit edilerek ve verilecek 3 (üç) aylık süre içerisinde bu eksiklikler
tamamlatılarak Önlisans verilir. Eksikliklerin süresi içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme
kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer ve Bakanlık tarafından YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir.”
Şartname’nin 7.7. maddesinin yeni hali:
“7.7. EPDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Yarışmayı Kazanan’ın başvuru
evraklarında varsa eksiklikleri tespit edilerek ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında
verilecek süre içerisinde bu eksiklikler tamamlatılarak Önlisans verilir. Eksikliklerin süresi
içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer
ve Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir.”
7) Şartname’nin 11.1.1. maddesinin eski hali:
“11.1.1. Yarışmalar için belirlenen birim kilovatsaat elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 45
(kırkbeş) Türk Lirası kuruş/kWh olup, teklif edilen birim kilovatsaat bazındaki alım fiyatı (mali
teklif) virgülden sonra bir hane olacak şekilde belirtilir ve tavan fiyat aşılmaz.”
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Şartname’nin 11.1.1. maddesinin yeni hali:
“11.1.1. Yarışmalar için belirlenen birim kilovatsaat elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 95
(doksanbeş) Türk Lirası kuruş/kWh olup, teklif edilen birim kilovatsaat bazındaki alım fiyatı
(mali teklif) virgülden sonra bir hane olacak şekilde belirtilir ve tavan fiyat aşılmaz.”
8) Şartname’nin 11.2.1. maddesinin eski hali:
“11.2.1. Sözleşme imzalanan tüzel kişi tarafından Yarışma sonunda teklif edilen “ekonomik
açıdan en avantajlı fiyat”, imzalanan Sözleşme’de “birim elektrik enerjisi alım fiyatı” olarak
belirtilir. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı, Yönetmelik ve Şartname’nin süre
uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim ayında güncellenir. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı,
Yarışma tarihini takip eden ikinci 3 (üç) aylık dönemin başlangıcından itibaren güncellenir.
Ödemeler, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek “güncel birim elektrik enerjisi alım
fiyatları” üzerinden tesisin işletmeye girdiği ilk kabul tarihi itibariyle Alım Süresi boyunca
YEKDEM kapsamında yapılır.”
Şartname’nin 11.2.1. maddesinin yeni hali:
“11.2.1. Sözleşme imzalanan tüzel kişi tarafından Yarışma sonunda teklif edilen “ekonomik
açıdan en avantajlı fiyat”, imzalanan Sözleşme’de “birim elektrik enerjisi alım fiyatı” olarak
belirtilir. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı, Yönetmelik ve Şartname’nin süre
uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim ayında güncellenir. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı,
Yarışma tarihini takip eden ikinci 3 (üç) aylık dönemin başlangıcından itibaren güncellenir.
Ödemeler, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek “güncel birim elektrik enerjisi alım
fiyatları” üzerinden Alım Süresi boyunca YEKDEM kapsamında yapılır.
Sözleşme imza tarihinden itibaren 66 ncı ayın sonuna kadar üretilen elektrik, talep edilmesi halinde
serbest piyasada değerlendirilebilir. Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme kapsamında süre uzatımı
verilmesi durumunda verilen ilave süre işbu 66 aylık süreye eklenmez.”
9) Şartname’nin 11.2.2. maddesinin birinci fıkrasının eski hali:
“11.2.2. Herhangi bir 3 (üç) aylık döneme ait güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı aşağıdaki
formüle göre hesaplanır.
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Şartname’nin 11.2.2. maddesinin birinci fıkrasının yeni hali:
“11.2.2. Herhangi bir 3 (üç) aylık döneme ait güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı aşağıdaki
formüle göre hesaplanır.
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10) Şartname’nin 11.2.3. maddesinin eski hali:
“11.2.3. Herhangi bir 3 (üç) aylık dönem için Madde 11.2.2.’ye göre hesaplanan AFGD,’nin, bu 3
(üç) aylık dönemin ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının ortalaması kullanılarak
hesaplanacak karşılığı 6,00 (altı) ABD Doları-cent/kWh’dan fazla olamaz. Fazla olması halinde
aynı kur değeri dikkate alınarak 6,00 (altı) ABD Doları-cent/kWh’ın “Türk Lirası kuruş/kWh”
cinsinden karşılığı AFGD olarak uygulanır.”
Şartname’nin 11.2.3. maddesinin yeni hali:
“11.2.3. Herhangi bir 3 (üç) aylık dönem için Madde 11.2.2.’ye göre hesaplanan AFGD,’nin, bu 3
(üç) aylık dönemin ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının ortalaması kullanılarak
hesaplanacak karşılığı AFGD-$ olarak tanımlanır. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım
fiyatının (TL) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yarışmanın yapıldığı aydan önceki
birinci, ikinci ve üçüncü aylarda yayımlanan ABD Doları alış kurlarının ortalaması esas alınarak
ABD Dolarına çevrilmesiyle elde edilen fiyat ise referans fiyat (REF$) olarak tanımlanır. AFGD-$’ın,
REF$ değerinin %15 fazlasını aşması halinde REF$’ın %15 fazlasının “Türk Lirası kuruş/kWh”
cinsinden karşılığı AFGD olarak uygulanır. AFGD-$’ın, REF$ değerinin %15 eksiğinden az olması
halinde REF$’ın %15 eksiğinin “Türk Lirası kuruş/kWh” cinsinden karşılığı AFGD olarak
uygulanır.”
11) Şartname’nin 11.2.4. maddesinin eski hali:
“11.2.4. 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli ürün desteği uygulanmaz. Madde 11.2.1. hükmü
haricinde herhangi bir nedenle fiyat artışı verilmez. Sözleşme’de belirlenen nedenler haricinde süre
uzatımı verilmez. Yarışmayı Kazanan, bu ödeme sistemi dışında başkaca herhangi bir nam ve ad
altında ödeme sisteminden faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ilave ödeme talep
edemez. YEKA projeleri, ilgili mevzuat kapsamında uygulanan diğer indirim ve teşviklerden
yararlanabilir. İş’e dair karbon sertifika gelirleri Sözleşme kapsamı dışındadır.”
Şartname’nin 11.2.4. maddesinin yeni hali:
“11.2.4. 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli ürün desteği uygulanmaz. Madde 11.2.1. hükmü
haricinde herhangi bir nedenle fiyat artışı verilmez. Sözleşme’de belirlenen nedenler haricinde süre
uzatımı verilmez. Yarışmayı Kazanan, bu ödeme sistemi dışında başkaca herhangi bir nam ve ad
altında ödeme sisteminden faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ilave ödeme talep
edemez. YEKA projeleri, ilgili mevzuat kapsamında uygulanan diğer indirim ve teşviklerden
yararlanabilir. İş’e dair karbon sertifika ve yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi gelirleri
Sözleşme kapsamı dışındadır.”
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12) Şartname’nin 11.2.6. maddesinin eski hali:
“11.2.6. Bakanlık, RES’te üretilecek elektrik enerjisinin, Alım Süresi boyunca ve tesisin
işletmeye girdiği ilk kabul tarihi itibariyle YEKDEM kapsamında değerlendirilmesini ve bedelinin
Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek birim
elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden ödenmesini taahhüt eder. Bakanlık, piyasa katılım
sözleşmelerinin imzalanması için EPİAŞ’a gerekli bildirimde bulunur.”
Şartname’nin 11.2.6. maddesinin yeni hali:
“11.2.6. Bakanlık, RES’te üretilecek elektrik enerjisinin, Alım Süresi boyunca YEKDEM
kapsamında değerlendirilmesini ve bedelinin Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre 3’er (üçer)
aylık dönemler halinde belirlenecek birim elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden ödenmesini taahhüt
eder. Bakanlık, piyasa katılım sözleşmelerinin imzalanması için EPİAŞ’a gerekli bildirimde
bulunur.”
13) Şartname’nin 11.3.2. maddesinin eski hali:
“11.3.2. Yarışmayı Kazanan, Sözleşme’nin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine
kadar Ek-5/Lahika-2’de verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan
sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen
nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için
1.000.000 (birmilyon) Türk Lirası tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu, teminat mektubunu
onaylayanların sicil tasdiknamelerini ve yetki beyanlarını, teminat mektubu teyit yazısını (Ek5/Lahika-3) Bakanlığa sunar. Bu durumda başvuru aşamasında Madde 11.3.1 kapsamında sunulmuş
olan teminat mektubu iade edilir.”
Şartname’nin 11.3.2. maddesinin yeni hali:
“11.3.2. Yarışmayı Kazanan, Sözleşme’nin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine
kadar Ek-5/Lahika-2’de verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan
sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen
nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için
2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu, teminat mektubunu
onaylayanların sicil tasdiknamelerini ve yetki beyanlarını, teminat mektubu teyit yazısını (Ek5/Lahika-3) Bakanlığa sunar. Bu durumda başvuru aşamasında Madde 11.3.1 kapsamında sunulmuş
olan teminat mektubu iade edilir.”
14) YEKA RES-3 Sözleşme Taslağı’nın 1.1 maddesinde yer alan aşağıdaki ifadenin eski hali:
“Telefon Numarası: +90 312 215 83 57”
YEKA RES-3 Sözleşme Taslağı’nın 1.1 maddesinde yer alan aşağıdaki ifadenin yeni hali:
“Telefon Numarası: +90 312 546 54 01”
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