
KARŞILAŞTIRMA DOKÜMANI 

 

(Yeni girilen mavi çıkarılanlar kırmızı ile gösterilmiştir.) 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Alanları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

d) BSTB: Bilim,STB: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,,” 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

g) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,,” 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi ile üçüncü fıkrasının 

(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

l)  9/1/2002  tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) kapsamında belirlenen 

bölgelerin Resmî Gazete’de YEKA olarak belirlenmesi halinde, bu alanların tahsis edileceği tüzel kişiler 

bu Yönetmelik kapsamında belirlenir.  YEKA’nın  yatırıma hazır hale getirilebilmesi için gerekli diğer 

işlemler 4737 sayılı Kanuna göre BSTBSTB ile koordineli olarak yürütülür..” 
 

c) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yarışmasını kazanan ve YEKA Kullanım Hakkı 

Sözleşmesini imzalamış tüzel kişi, bağlantı bölgeleri içerisinde kalacak şekilde ve bağlantı kapasitesinin 

tamamına göre ilgili mevzuatı kapsamında belirleyecekleri kullanılabilir santral 

sahalarınıAday YEKA’ları, Şartnamede belirtilen süre içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte 

90 (doksan)  takvim günü içinde Genel Müdürlüğe önerir.  Uygun bulunmayan her bir santral sahası 

Aday YEKA için başvuru sahibindenyarışmayı kazanandan yarışmanın kazanıldığı bağlantı bölgesi ve 

santral sahasının kapasitesi değiştirilmemek ve bağlantı bölgesi için tahsis edilen bağlantı kapasitesi 

aşılmamak üzere kullanılabilir şartnamede belirlenen koşullarda yeni santral sahaları istenir.Aday 

YEKA önermesi istenebilir. Tahsis edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesi için santral sahalarının 

tamamlanması ve Aday YEKA’nın uygun bulunması ile bu kullanılabilir santral sahalarıAday YEKA 

Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilir. Önerilen santral sahalarının 

belirlenmesiAday YEKA’ların değerlendirme süreci, Şartnamede belirlenen koşullarda ve sürede 

tamamlanır. Yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından süresiSüresi içerisinde Genel Müdürlüğe 

sunulmayan veya süresi içerisinde tamamlanamayan santral sahalarına değerlendirme sonucunda uygun 

bulunmayan Aday YEKA’lara karşılık gelen kapasite, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde belirtilen 

toplam kapasiteden düşürülerek iptal edilir. YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis 

edilen kapasitenin en az yüzde yetmişinin YEKA olarak değerlendirilmesiyüzde yetmişinden daha az 

olmamak kaydıyla Şartnamede belirlenen asgari orana karşılık gelen kurulu güçte elektrik enerjisi 

üretim tesisinin kurulması esastır. Bu durum, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde ve eklerinde 

bağlantı kapasitesi haricinde bir değişiklik hakkı doğurmaz. Kullanılabilir santral sahasıAday YEKA 

belirlenememesi veya bağlantı kapasitesinin yüzde yetmişinden daha az santral sahasıolmamak kaydıyla 

Şartnamede belirlenen asgari orandan daha az Aday YEKA belirlenmesi halinde teminat irat 

kaydedilerek YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilir. .” 

 



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
 
“(2) Komisyon; başvuru sahiplerinin huzurunda,  ilanda belirtilen başvuru yeri, tarihiyer, tarih ve 

saatindesaatte başvuruların evrak kayıt sırasına göre kapalı büyük zarfları açarak Şartnamede belirtilen 
başvuru dosyası içeriği ile ilgilibaşvuru dilekçesi, şartname alındı makbuzu veya banka şubesinden 
alınmış onaylı dekont, teminat mektubu ve mali teklif zarfının mevcudiyetine ilişkin evrak kontrolü 
yapar. Başvuru Dilekçesi, Şartname alındı makbuzu, Teminat Mektubu, Mali Teklif zarfı ve onaylı 
Şartnamenin herhangi birinin olmadığı veya buBu belgelerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı 
olduğu olmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaziçin detay evrak incelemesine 
geçilmez. 

(3) Komisyon, kabul edilenikinci fıkra kapsamında uygun görülen başvurular için sunulan tüm 
bilgi ve belgeler üzerinden detay evrak incelemesine geçer. Detay evrak incelemesi, ilanda belirtilen en 
son başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi30 (otuz) takvim gününe kadar tamamlanır. Bu çalışmaların 
süresi içerisinde tamamlanamaması halinde Komisyon, 20 (yirmi30 (otuz) takvim gününe kadar bir 
defaya mahsus olmak üzere ek süre uzatımı kararı alabilir. Komisyon, detay evrak incelemesinin 
tamamlanma tarihine göre yarışma için yeniyer, tarih ve saat belirleyebilir. Bu durumda,saati belirler. 
Komisyon tarafından belirlenen yarışma tarihiyer, tarih ve saati değişikliği Genel Müdürlük internet 
adresinde yayımlanır. Yarışma katılımcılarının beyan ettikleri tebligat adreslerine yarışma tarihinden en 
az 5 (beş3 (üç) takvim günü öncesinde ayrıca bildirimde bulunulurGenel Müdürlük internet adresinde 
yayımlanır veya başvuru sahiplerine yazışma yöntemlerinden biriyle yarışma tarihinden en az 3 (üç) 
takvim günü öncesinden bildirilir. 

(4) Başvuru sahibinin herhangi bir ek açıklamaya mahal bırakmayacak şekilde başvurusunu 
usulüne uygun ve eksiksiz yapması esastır. Komisyon, detay evrak incelemesi sürecinde ihtiyaç görmesi 
halinde; başvuru sahiplerinden ikinci fıkrada belirtilen belgeler hariç olmak üzere eksik, hatalı, içeriği 
anlaşılamayan başvuru evrakları için bir defaya mahsus düzeltme ve Şartname kapsamında sunulan bilgi 
ve belgelere ilişkin detaylı açıklama isteyebilir. Başvuru sahibi tüzel kişilere resmi, yazışma 
yöntemlerinden biriyle, istenen evrak, düzeltme veya açıklamaya dair bildirim yapılır. İstenen evrak,  
düzeltme veya detaylı açıklamalar bu tebliğbildirim tarihinden itibaren azami 7 (yedi) takvim 
günübildirimde belirtilen süre içerisinde Komisyona sunulur. Ancak; istenilen evrak, düzeltme veya 
detaylı açıklamaların teminKomisyona sunulma süresi Komisyonun evrak inceleme süresini geçemez. 
Komisyonun inceleme süresi sonucunda eksik evrak içereniçerdiği tespit edilen başvurular 
değerlendirmeye alınmaz. .” 

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
 

“(7) Ekonomik açıdan en avantajlı ilk üç teklif haricindeki diğer tekliflere ait teminat mektupları 

yarışma gününü müteakip 3 (üç) iş günüen geç 30 (otuz) gün içerisinde iade edilir..” 
 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
 

“(3) Yarışmanın ortak girişim tarafından kazanılması halinde; ortak girişim üyeleri, YEKA 

Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmadan önce taahhüt edilenettikleri ve başvuruda sunulan ortaklık 

yapısınabeyannamesine uygun olarak ticari kuruluş 7 nci maddenin beşinci fıkrasının (g)  bendi 

kapsamında tamamlanır.kuruluşunu tamamlar.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(4) ÖnlisansÖn lisans başvuru tarihi veya süresi içerisinde başvuru yapılmadığı hususu EPDK 

tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Süresi içerisinde önlisans başvurusu yapılmaması 

durumunda önlisans başvurusu yapılmaması durumunda, önlisans başvurusu 

yapılmayan YEKA’lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde 

edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık 



tarafından verilecek 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödenmez ise bu miktar kadar teminat mektubu 

irat kaydedilir ve söz konusu YEKA ile ilgili YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tanınan 

bağlantı kapasitesi dahil tüm haklar kendiliğinden sona erer. Süresi içinde 

yapılan önlisans başvurusunda belirtilen kurulu gücün, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında 

tahsis edilen kapasitenin yüzde yetmişinden daha az olmamak kaydıyla Şartnamede belirlenen asgari 

orandan daha az olması durumunda, Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 

feshedilerek teminat irat kaydedilir. 

(5) EPDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru sahibinin başvuru evraklarında 

varsa eksiklerieksiklikleri tespit edilerek ve verilecek 3 (üç) aylık süre içerisinde bu eksiklerieksiklikleri 

tamamlatılarak  önlisans  verilir.  Eksikliklerin süresi içerisinde giderilmemesi halinde, eksikliklerin 

giderilmediği YEKA’lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde 

edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık 

tarafından verilecek 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödenmez ise bu miktar kadar teminat mektubu 

irat kaydedilir ve söz konusu YEKA ile ilgili YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tanınan 

bağlantı kapasitesi dâhil tüm haklar kendiliğinden sona erer. Bu üç aylık süre 

sonunda önlisans başvurusu ile ilgili eksiklik bulunmayan YEKA’lara ait kurulu gücün, YEKA 

Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kapasitenin yüzde yetmişinden daha az olmamak 

kaydıyla Şartnamede belirlenen asgari orandan daha az olması durumunda Bakanlık tarafından YEKA 

Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir. 

(6) Şartnamede belirtilen  önlisans  süresi içerisinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

kapsamında gereken iş ve işlemler ile gerekli izinler tamamlanarak üretim lisansı başvurusunda 

bulunulur.  Önlisans  sahibi tüzel kişi Bakanlık tarafından ilan edilen  YEKA’da  tamamlanmamış olan 

iş ve işlemleri bu süreçte tamamlamakla yükümlüdür.   Süresi içerisinde lisans başvurusunda 

bulunulmaması halinde şartnamede belirlenen müeyyideler uygulanır.” 

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“(5)  YEKA’lar için kapsamında kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisinin inşaat süresi ve her 

yıl işletmeye alınacak tesis kapasitesi, sunulan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen iş 

programında belirtilir. Elektrik enerjisi üretim tesisinin toplam kurulum süresi 36 (otuz altı) ayı 

geçmemek üzere Şartnamede belirtilir. İş programında belirtilen yıllık kurulu güç kapasitesinin 

tamamının işletmeye alınamaması halinde; eksik kalan yıllık kapasitenin kurulumu gerçekleştirilinceye 

kadar, eksik kalan yıllık kurulu gücün toplam yıllık kurulu güce oranı kadar, YEKA Kullanım Hakkı 

Sözleşmesinde belirtilen alım fiyatından kesinti yapılır. Bu uygulama, YEKA Kullanım Hakkı 

Sözleşmesinde belirtilenlisansta yer alan toplam kurulu gücügüç tamamlanıncaya kadar sürer.  devam 

eder.” 

 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 


