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ZEYİLNAME 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yarışma ilanı kapsamında 

hazırlanan Güneş 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: 

    “3) Artırımlı Piyasa Takas Fiyatı (A-PTF): Herhangi bir 3 (üç) aylık dönemin başladığı 

tarihten 1 (bir) yıl öncesine kadar geçen sürede gerçekleşen günlük piyasa takas fiyatlarının 

(PTF) aritmetik ortalamasının 1,25 (birvirgülyirmibeş) ile çarpılması sonucunda “kuruş/kWh” 

cinsinden hesaplanan değeri,” 

    Şartname’nin 2.1. maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali: 

    “3) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan tüketici fiyat 

endeksini,” 

 

2) Şartname’nin 3.1.1. maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali: 

    “3) Şartname’nin temini için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü veya banka şubesinden alınmış 2.000 (ikibin) Türk Lirası tutarındaki onaylı 

şartname alındı makbuzu veya dekont,” 

    Şartname’nin 3.1.1. maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali: 

    “3) Şartname’nin temini için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü veya banka şubesinden alınmış 2.000 (ikibin) Türk Lirası tutarındaki şartname 

alındı makbuzu veya dekont,”   

 

3) Şartname’nin 3.1.1. maddesinin altıncı fıkrasının eski hali: 

    “6) Yarışmacı’ya ait Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş olan güncel (tüm tadiller 

işlenmiş en son hali) şirket esas sözleşmesi, şirket asgari sermayesi ve gerçek kişiye kadar 

ortaklık yapılarını gösterir onaylı belgeler,” 

    Şartname’nin 3.1.1. maddesinin altıncı fıkrasının yeni hali: 

    “6) Yarışmacı’nın son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, tüzel kişinin 

kuruluş yapısına göre “anonim şirket esas sözleşmesi” veya “limited şirket sözleşmesi” ile 

şirket asgari sermayesi ve gerçek kişiye kadar ortaklık yapılarını gösterir onaylı belgeler,”   
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4) Şartname’nin 3.3.3. maddesinin eski hali: 

   “3.3.3. Yarışma, 30 (otuz) 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, 35 (otuzbeş) 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.”   

 

5) Şartname’nin 4.3. maddesinin eski hali: 

    “4.3. Yarışmayı Kazanan, kapasite hakkı kazandığı Bağlantı Bölgesi içinde olmak kaydıyla 

kamu ve hazine taşınmazları veya özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde olacak şekilde 

kuracağı her bir GES için belirleyeceği en az 2 (iki) adet Aday YEKA’yı Sözleşme’nin 

imzalandığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Genel Müdürlüğe önerir.” 

    Şartname’nin 4.3. maddesinin yeni hali: 

    “4.3. Yarışmayı Kazanan, kapasite hakkı kazandığı Bağlantı Bölgesi içinde olmak kaydıyla 

kamu ve hazine taşınmazları veya özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde olacak şekilde 

kuracağı her bir GES için belirleyeceği en az 2 (iki) adet Aday YEKA’yı Sözleşme’nin 

imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Genel Müdürlüğe önerir.” 

 

6) Şartname’nin 5.1. maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali: 

    “3) Yarışmayı Kazanan tarafından önerilen Aday YEKA’ların uygun bulunmaması halinde; 

aynı Bağlantı Bölgesi’nde diğer Yarışmayı Kazanan’lar tarafından önerilen Aday YEKA’lar ile 

kesişmeyecek/çakışmayacak şekilde bir defaya mahsus her bir GES için en az 2 (iki) adet Aday 

YEKA önermesi için Genel Müdürlük tarafından Yarışmaya Kazanan’a 45 (kırkbeş) gün ilave 

süre verilir.” 

    Şartname’nin 5.1. maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali: 

    “3) Yarışmayı Kazanan tarafından önerilen Aday YEKA’ların uygun bulunmaması halinde; 

aynı Bağlantı Bölgesi’nde diğer Yarışmayı Kazanan’lar tarafından önerilen Aday YEKA’lar ile 

kesişmeyecek/çakışmayacak şekilde bir defaya mahsus her bir GES için en az 2 (iki) adet Aday 

YEKA önermesi için Genel Müdürlük tarafından Yarışmaya Kazanan’a 60 (altmış) gün ilave 

süre verilir.” 
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7) Şartname’nin 8.2. maddesinin eski hali: 

    “8.2. Güneş Modülü asgari verim değerleri; ilgili standart/standartları uyarınca, Türk 

Standartları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği İçin Genel Şartlar” ve/veya TS EN ISO/IEC 17065 “Uygunluk Değerlendirmesi - 

ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” standartlarına uygun 

olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal 

akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen onaylı belgelerde 

ve/veya raporlarda belirtilir. Bu belgeler, GES’in geçici kabul işlemleri aşamasında Bakanlık 

ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca oluşturulan geçici kabul komisyonu 

başkanına sunulur ve bir kopyası kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü 

içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.” 

   Şartname’nin 8.2. maddesinin yeni hali: 

   “8.2. Güneş Modülü asgari verim değerleri; ilgili standart/standartları uyarınca, Türk 

Standartları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standartlarına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu 

(IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından 

akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen onaylı belgelerde ve/veya raporlarda belirtilir. Bu 

belgeler, GES’in kabul işlemleri aşamasında Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından 

yetkilendirilmiş kuruluşlarca oluşturulan kabul komisyonu başkanına sunulur ve bir kopyası 

kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe 

gönderilir.” 

 

8) Şartname’nin 8.3. maddesinin eski hali: 

    “8.3. Güneş Modüllerinin tamamı güncel teknolojiye ve aşağıda belirtilen standartlar ile 

sınırlı kalmamak kaydıyla Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma 

anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca 

onaylanmış ilgili standart/standartlarına uygunluk sertifikalarını haiz olur. Muadil veya daha 

güncel uluslararası standartlar Genel Müdürlüğün onayı ile kullanılabilir.  

- TS EN 61215 serisi standartlar, 

- TS EN IEC 61730-1, TS EN 61730-2.  

Ayrıca, Güneş Modülleri “CE” işaretli olur.” 

    Şartname’nin 8.3. maddesinin yeni hali: 

    “8.3. Güneş Modüllerinin tamamı; aşağıda yer alan standartları haiz olur. Belirtilen 

standartlara ait uygunluk sertifikaları, TS EN ISO/IEC 17065 “Uygunluk Değerlendirmesi -

ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” standardına uygun olarak 

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal 

akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenir. Muadil veya daha 

güncel uluslararası standartlar Genel Müdürlüğün onayı ile kullanılabilir.  
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- TS EN 61215 serisi (TS EN 61215-1-1, TS EN 61215-1 ve TS EN 61215-2),   

 

- TS EN IEC 61730-1, TS EN 61730-2. 

 

Ayrıca, Güneş Modülleri, ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen tüm uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulduğunu ve insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu 

gösteren “CE” işaretli olur.” 

 

9) Şartname’nin 8.6. maddesinin eski hali: 

    “8.6. Her bir Güneş Modülü’nün üzerinde, üreticisi tarafından modüllere eklenmiş ve asgari 

aşağıdaki bilgileri içeren “barkodlu ürün etiketi” bulundurulur. Bu etiket, GES’in geçici kabul 

aşamalarında kontrol edilir. 

1) Üretici Firmanın İsmi:  

2) Güneş Modülü Tipi: 

3) Seri No: 

4) İmalat Yılı:  

5) FV Güneş Hücresi Tipi (çok kristalli, tek kristalli, vb.): 

6) Standart Test Koşullarındaki: 

 

         - Maksimum Güneş Modülü Gücü (Wp):  

         - Voc (Açık Devre Gerilimi): 

            - Isc (Kısa Devre Akımı):” 

 

    Şartname’nin 8.6. maddesinin yeni hali: 

    “8.6. Her bir Güneş Modülü’nün üzerinde, üreticisi tarafından modüllere eklenmiş ve asgari 

aşağıdaki bilgileri içeren “barkodlu ürün etiketi” bulundurulur. Bu etiket, GES’in kabul 

aşamalarında kontrol edilir. 

1) Üretici Firmanın İsmi:  

2) Güneş Modülü Tipi: 

3) Seri No: 

4) İmalat Yılı:  

5) FV Güneş Hücresi Tipi (çok kristalli, tek kristalli, vb.): 

6) Standart Test Koşullarındaki: 

 

         - Maksimum Güneş Modülü Gücü (Wp):  

         - Voc (Açık Devre Gerilimi): 

            - Isc (Kısa Devre Akımı):” 

 

 

 



5/10 
 

 

10)  Şartname’nin 9.7. maddesinin eski hali: 

     “9.7. Evirici (invertör) için istenilen asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik 

edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel 

Müdürlüğün durumu teyidi ile evirici için Yerli Malı Belgesi şartı aranmaz.” 

    Şartname’nin 9.7. maddesinin yeni hali: 

    “9.7. Evirici (invertör) için istenilen asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik 

edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel 

Müdürlüğün sunulan belgeleri yeterli görmesi halinde evirici için Yerli Malı Belgesi şartı 

aranmaz.” 

 

11) Şartname’nin 9.8. maddesinin eski hali: 

    “9.8. Şartname’nin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, geçici kabul aşamalarında, 

istenilen asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz Aksam’ın kullanılmadığının tespiti halinde, 

Yarışmayı Kazanan’a Şartname’ye uygun Aksam kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. 

Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine 

getirilmemesi durumunda, YEKA’ya ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar 

kendiliğinden sona erer. Sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir ve EPDK’ya ilgili 

Lisans’ın iptali için bildirimde bulunulur.” 

    Şartname’nin 9.8. maddesinin yeni hali: 

    “9.8. Şartname’nin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kabul aşamalarında, istenilen 

asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz Aksam’ın kullanılmadığının tespiti halinde, Yarışmayı 

Kazanan’a Şartname’ye uygun Aksam kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu 

olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine 

getirilmemesi durumunda, YEKA’ya ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar 

kendiliğinden sona erer. Sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir ve EPDK’ya ilgili 

Lisans’ın iptali için bildirimde bulunulur.” 

 

12) Şartname’nin 10.5. maddesinin eski hali: 

    “10.5. Can, mal ve çevre emniyetine yönelik her türlü güvenliğin sağlanması, ilgili idarelere 

gerekli izin başvurularının yapılması Yarışmayı Kazanan’ın sorumluluğundadır. Yarışmayı 

Kazanan tüm doğrudan ve dolaylı faaliyetleri çerçevesinde her türlü iş sağlığı güvenliği 

tedbirlerinin ve çevresel tedbirlerin alınmasından, üçüncü taraflar nezdinde oluşabilecek 

zararlar dahil olmak üzere, bizzat sorumludur. Bu konuda herhangi bir nedenle Bakanlığa rücu 

edilemez.” 
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     Şartname’nin 10.5. maddesinin yeni hali: 

   “10.5. Can, mal ve çevre emniyetine yönelik her türlü güvenliğin sağlanması, ilgili idarelere 

gerekli izin başvurularının yapılması Yarışmayı Kazanan’ın sorumluluğundadır. Yarışmayı 

Kazanan tüm doğrudan ve dolaylı faaliyetleri çerçevesinde her türlü iş sağlığı güvenliği 

tedbirlerinin ve çevresel tedbirlerin alınmasından, üçüncü taraflar nezdinde oluşabilecek 

zararlar dahil olmak üzere, bizzat sorumludur. Yarışmayı Kazanan, bu konuda her ne ad altında 

ve hangi nedenle olursa olsun, meydana gelen zararları Bakanlığa rücu edemez.” 

 

13) Şartname’nin 11.1.1. maddesinin eski hali: 

      “11.1.1. Yarışmalar için belirlenen birim kilovatsaat elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 30 

(otuz) kuruş/kWh olup, teklif edilen birim kilovatsaat bazındaki alım fiyatı (mali teklif) 

virgülden sonra bir hane olacak şekilde belirtilir ve tavan fiyat aşılmaz.” 

      Şartname’nin 11.1.1. maddesinin yeni hali: 

      “11.1.1. Yarışmalar için belirlenen birim kilovatsaat elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 35 

(otuzbeş) 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.” 

 

14) 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. Yarışma tarihi ile takip eden ilk 3 (üç) aylık dönemin başlangıcına kadar olan süre 

için güncelleme yapılmaz.  

Ödemeler, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek “güncel birim elektrik enerjisi alım 

fiyatları” üzerinden Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) yıl 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 
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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 Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) yıl boyunca YEKDEM 

kapsamında yapılır.” 

 

15) Şartname’nin 11.2.2. maddesinin eski hali: 

“11.2.2. Herhangi bir 3 (üç) aylık döneme ait güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır.  

AFGD = OAFGD x (ÜFEA / ÜFEB) 

 

Burada: 

AFGD 
* 

 

: 

 

3 (üç) aylık dönem için hesaplanan güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı (kuruş/kWh) 

OAFGD
  : Bir önceki 3 (üç) aylık dönemdeki güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı (kuruş/kWh)  

ÜFEA : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin ilk 

ayından bir önceki aya ait ÜFE değeri 

ÜFEB : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin ilk 

ayından önceki dördüncü aya ait ÜFE değeri 

(*) “AFGD” değeri virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanır.” 

 

Şartname’nin 11.2.2. maddesinin yeni hali: 

“11.2.2. Herhangi bir 3 (üç) aylık döneme ait güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır.   

 

𝑨𝑭𝑮𝑫 = 𝑶𝑨𝑭𝑮𝑫 𝒙 [(
𝟐𝟔

𝟏𝟎𝟎
𝒙

Ü𝑭𝑬𝑨−𝟐

Ü𝑭𝑬𝑨−𝟓

) + (
𝟐𝟔

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝑻Ü𝑭𝑬𝑨−𝟐

𝑻Ü𝑭𝑬𝑨−𝟓

) + (
𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝑲𝑼𝑹𝑫−𝑨

𝑲𝑼𝑹𝑫−𝑩

) + (
𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝑲𝑼𝑹𝑬−𝑨

𝑲𝑼𝑹𝑬−𝑩

)] 

 

Burada yer alan: 

AFGD 
* 

 

: 

 

3 (üç) aylık dönem için hesaplanan güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı             

(Türk Lirası kuruş/kWh) 

  OAFGD
 ** : Bir önceki 3 (üç) aylık dönem için hesaplanan güncel birim elektrik enerjisi alım 

fiyatı (Türk Lirası kuruş/kWh)  

ÜFEA-2 : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki ikinci aya ait ÜFE değeri 

ÜFEA-5 : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki beşinci aya ait ÜFE değeri 

TÜFEA-2 : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki ikinci aya ait TÜFE değeri 

TÜFEA-5 : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki beşinci aya ait TÜFE değeri 
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KURD-A : Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının 

ortalaması 

KURD-B : 
Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki beşinci, altıncı ve yedinci aylarında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının 

ortalaması  

KURE-A : 
Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük Avro alış kurlarının ortalaması 

KURE-B : 
Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin 

ilk ayından önceki beşinci, altıncı ve yedinci aylarında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük Avro alış kurlarının ortalaması’dır.  

(*) “AFGD” değeri virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak uygulanır.                                                          

(**) İlk güncelleme için kullanılacak “OAFGD” değeri, Sözleşme’de “birim elektrik enerjisi alım     

fiyatı” olarak yer alan değerdir.” 

 

16) Şartname’nin 11.2.3. maddesinin eski hali: 

      “11.2.3. Herhangi bir 3 (üç) aylık dönem için hesaplanan AFGD değerinin aynı dönemin 

başlangıcı itibariyle hesaplanan A-PTF değerinden büyük olması halinde; ilgili A-PTF değeri, 

hesaplamanın yapıldığı 3 (üç) aylık dönem için AFGD değeri 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 5,30 (beşvirgülotuz) ABD Doları-

cent/kWh’dan fazla olamaz. Fazla olması halinde aynı kur değeri dikkate alınarak 5,30 

(beşvirgülotuz) ABD Doları-cent/kWh’ın “Türk Lirası kuruş/kWh” cinsinden karşılığı AFGD 

olarak uygulanır.”   

 

17) Şartname’nin 11.2.4. ve 11.2.5. maddeleri kaldırılmıştır. 

 

18)  Şartname’nin 11.2.9. maddesinin eski hali: 

      “11.2.9. ÜFE’nin ortadan kalkması halinde, söz konusu endeks değerinin yerine 

kullanılmaya başlanılan yeni endeks değeri dikkate alınır.” 

       Şartname’nin 11.2.9. maddesinin yeni hali: 

      “11.2.9. ÜFE veya TÜFE’nin ortadan kalkması halinde, söz konusu endeks değerinin yerine 

kullanılmaya başlanılan yeni endeks değeri dikkate alınır.” 
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19) Şartname’nin 11.3.6. maddesinin eski hali: 

       “11.3.6. GES’in, Sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamının işletmeye alınması 

durumunda varsa cezai şartlar göz önünde bulundurularak, bakiye teminat tutarı Yarışmayı 

Kazanan’a son geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde iade edilir.” 

 

       Şartname’nin 11.3.6. maddesinin yeni hali: 

       “11.3.6. GES’in, Sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamının işletmeye alınması 

durumunda varsa cezai şartlar göz önünde bulundurularak, bakiye teminat tutarı Yarışmayı 

Kazanan’a son kabul tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde iade edilir.” 

 

20) Şartname’nin 12.2. maddesinin 2 numaralı alt bendinin eski hali: 

     “2) Bakanlık, YEKA’nın GES yatırımına hazır hale getirilmesi ve bu alana GES’in 

kurulabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken 

tüm izin ve onay yazılarının süresi içerisinde alınabilmesi için Yarışmayı Kazanan ile birlikte 

hareket eder,” 

      Şartname’nin 12.2. maddesinin 2 numaralı alt bendinin yeni hali: 

     “2) Bakanlık, YEKA’nın GES yatırımına hazır hale getirilmesi ve bu alana GES’in 

kurulabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken 

tüm izin ve onay yazılarının süresi içerisinde alınabilmesi için Yarışmayı Kazanan ile iyi niyet 

çerçevesinde hareket eder,” 

 

21) Şartname’nin 13. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

       “8) GES’te, Sözleşme süresi boyunca güneş enerjisinin dışında farklı bir enerji kaynağı 

kullanılarak elektrik enerjisi üretilemez.” 

 

22) Şartname’nin EK-2’sinde yer alan (**) açıklama ifadesinin eski hali: 

      “(**) Evirici (invertör) için istenilen Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik 

edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel 

Müdürlüğün durumu teyidi ile evirici için Yerli Malı Belgesi şartı aranmaz.”   

     Şartname’nin EK-2’sinde yer alan (**) açıklama ifadesinin yeni hali: 

    “(**) Evirici (invertör) için istenilen asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik 

edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel 

Müdürlüğün sunulan belgeleri yeterli görmesi halinde evirici için Yerli Malı Belgesi şartı 

aranmaz.” 
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23) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı’nın 2.2. maddesinde yer alan “Artırımlı 

Piyasa Takas Fiyatı (A-PTF)” tanımı kaldırılmıştır.  

 

24) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı’nın 2.2. maddesine aşağıdaki tanım     

eklenmiştir: 

    “TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan tüketici fiyat 

endeksini,” 

 

25) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı’nın 18.1. maddesinin eski hali:  

 

       “18.1. İdare, GES’te üretilen elektrik enerjisi için, Yönetmelik ve Şartname’nin süre 

uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yarışma sonucunda oluşan ve işbu 

Sözleşme’de ……. (yazı ile) kuruş/kWh olarak yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatının 

Şartname’de belirtildiği şekilde güncellenmesiyle oluşan birim elektrik enerjisi alım fiyatının 

Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl boyunca YEKDEM kapsamında ödenmesini 

taahhüt eder. Yarışmayı Kazanan bu ödeme sistemi dışında başka hiçbir ödeme sisteminden 

faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. İdare, YEKDEM’de 

herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının 

ödenmesini taahhüt eder.” 

 

       YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı’nın 18.1. maddesinin yeni hali: 

 

       “18.1. İdare, GES’te üretilen elektrik enerjisi için, Yönetmelik ve Şartname’nin süre 

uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yarışma sonucunda oluşan ve işbu 

Sözleşme’de ……. (yazı ile) Türk Lirası kuruş/kWh olarak yer alan birim elektrik enerjisi 

alım fiyatının Şartname’de belirtildiği şekilde güncellenmesiyle oluşan güncel birim elektrik 

enerjisi alım fiyatının Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl boyunca YEKDEM 

kapsamında ödenmesini taahhüt eder. Yarışmayı Kazanan bu ödeme sistemi dışında başka 

hiçbir ödeme sisteminden faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. 

İdare, YEKDEM’de herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel birim elektrik enerjisi 

alım fiyatının ödenmesini taahhüt eder.” 

 

 

26)  YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı’nın 18.2. maddesinin eski hali: 

      “18.2. ÜFE’nin ortadan kalkması halinde, söz konusu endeks değerinin yerine kullanılmaya 

başlanılan yeni endeks değeri dikkate alınır.” 

 

       YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı’nın 18.2. maddesinin yeni hali: 

      “18.2. ÜFE veya TÜFE’nin ortadan kalkması halinde, söz konusu endeks değerinin yerine 

kullanılmaya başlanılan yeni endeks değeri dikkate alınır.” 
 

 

 


