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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
 
 

Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölge ve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden 
Fazla Lisans Başvurusu Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ 

 
 
 
Amaç ve kapsam 

Madde 1- Bu Tebliğ, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde üretim 
faaliyetinde bulunmak amacıyla aynı bölge ve aynı kaynak için başvuru yapan birden fazla 
tüzel kişi arasından seçim yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 Hukuki dayanak 

Madde 2- Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ve Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;  

1.      Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını, 

2.      Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
3.      Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
4.      Yönetmelik: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğini, 

5.      Komisyon: Bu Tebliğe göre yapılacak olan işlemleri yürütmek üzere Kurul kararı ile 
kurulan komisyonu, 
6.      Teklif: Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüzel kişiler tarafından 
yükümlenilen ve bir defaya mahsus alınan lisans alma bedelini, 

7.   Teminat :Elektrik enerjisi üretmek amacıyla aynı bölge ve aynı kaynak için 
yapılmış lisans başvuruları ile ilgili olarak seçim işlemine davet edilmiş tüzel kişilerden alınan 
ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde irat kaydedilen değeri, 

 ifade eder. 

 Komisyonunun teşkili ve çalışma usulü 



Madde 4- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla aynı bölge ve aynı kaynak için başvuru 
yapmış olan birden fazla tüzel kişinin, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen temel 
değerlendirme kriterlerini sağlaması halinde, en yüksek teklifi veren tüzel kişinin 
belirlenebilmesi için Kurul kararıyla bir Komisyon oluşturulur. Komisyon, Başkanın önerisi 
üzerine, bir başkan ile en az dört üyeden oluşur. Kurul kararında, Komisyon Başkan Vekili ve 
Komisyonun yedek üyeleri, teklif verme sürecine katılacak tüzel kişiler ile teminat tutarı da 
belirlenir. 

 Komisyon, Komisyon Başkanının önerisi üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Asıl 
üyelerden bir veya birkaçının mevcut olmaması durumunda, yedek üyeler, sırasıyla 
Komisyona dahil edilir. Komisyon kararları oyçokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser 
kalınamaz. Komisyon kararları tutanakla tespit edilir ve Komisyonun bütün üyeleri tarafından 
imzalanır.  

 Teklif usulü 

Madde 5- En yüksek teklifi veren tüzel kişinin tespiti amacıyla kapalı zarf ile teklif 
alınır. Tekliflerde, teklif miktarı Türk Lirası olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılır ve bir 
zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine tüzel kişinin ticaret unvanı, tebligata esas 
kanuni ikametgah adresi ile teklifin hangi lisans başvurusuna ait olduğu yazılır. Zarf, tüzel 
kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından kaşelenir ve imzalanır. Rakam ve yazı ile 
yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınır. 

 Davet 

Madde 6- Komisyon, teşkilini takip eden yedi iş günü içerisinde toplanarak, tüzel 
kişileri toplantı tarihinden en az on iş günü sonra yapılacak kapalı zarf ile teklif verme 
toplantısına davet eder. Davet için yapılacak bildirimde; teklif verme toplantısının yeri, tarihi, 
saati ve öngörülen teminat tutarı da bildirilir. Ayrıca en yüksek teklifi birden fazla tüzel 
kişinin vermesi halinde, en yüksek eşit teklifi vermiş olan tüzel kişilerden, aynı oturumda 
kapalı zarf ile yeniden teklif alınacağı ilgili tüzel kişilere bildirilir. 

 Teklif verme toplantısı 

            Madde 7- Komisyon Başkanı; kapalı zarf ile teklif verme toplantısını, davet edilen 
tüzel kişilerin mevcut temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak 
suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder. Toplantıda ilk olarak tüzel kişi temsilcilerinin 
yetki belgeleri ile teminatları toplanır. 

 Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğini inceleyerek durumu bir tutanakla tespit 
eder. Sundukları belgelerin eksik veya geçersiz olduğu tespit edilen tüzel kişilerin teklifleri 
alınmaz.  

Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen tüzel kişilerden sadece birinin 
katılması ve bu tüzel kişinin sunduğu yetki belgesi ve teminatın geçerli olduğunun tespiti 
halinde, seçim işlemi, söz konusu tüzel kişi lehine ve Yönetmelik hükümlerine göre sona 
erdirilir. 



 Tüzel kişilerin teslim ettikleri kapalı zarflar, temsilcilerin huzurunda açılarak teklifler 
kayda alınır ve liste yapılır. Bu durum tutanakla tespit edilerek katılımcıların temsilcilerinin 
imzaları alınır.  

 Davet edilen tüzel kişilerin toplantıya katılmamaları veya sundukları belgelerin ikinci 
fıkra kapsamında yapılan inceleme sonrası eksik ya da geçersiz olduğunun tespiti hallerinde, 
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca lisans başvuruları Kurul kararıyla 
reddedilir.  

En yüksek teklifte eşitlik hali 

Madde 8- En yüksek teklifi birden fazla tüzel kişinin vermesi halinde, söz konusu 
tüzel kişilerden en yüksek teklifi veren bir tüzel kişinin belirlenmesi amacıyla, aynı oturumda 
kapalı zarf ile yeniden teklif alınır.  

Teklif verme toplantısının sona erdirilmesi 

Madde 9- Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi 
tüzel kişiler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak, teklif sahibi tüzel kişilerin temsilcilerince de 
imzalanır.  

            En yüksek teklif sahibi tüzel kişi dışındaki tüzel kişilerin teminatları iade edilir. 

            Rapor 

            Madde 10- Komisyon raporunda; 

a)      Seçim işlemine dayanak oluşturan Kurul Kararına, 
b)      Toplantı ve karar tutanaklarına, 
c)      Davet edilen tüzel kişilere, 
d)      Kapalı teklif toplantısına evrak sunan tüzel kişilere, 
e)      En yüksek lisans alma bedelini teklif eden tüzel kişiye, 
f)        İzlenen usule, 
g)      Komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara, 

ilişkin bilgilere yer verilir. 

           Teminat olarak kabul edilecek değerler 

Madde 11- Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir; 

      a) Türk Lirası olarak Kurum adına keşide edilmiş blokeli çek, 

b) Kurum adına banka hesaplarında bloke edilmiş Türk Lirası tevdiat veya Türk 
Lirası nakit, 

c) Türk Lirası olarak düzenlenmiş banka teminat mektubu. 



Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Kuruma verilen 
teminatlar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

             Seçim işleminin tamamlanması 

Madde 12- Raporda belirtilen en yüksek teklifi veren tüzel kişi hakkında, Kurul 
tarafından, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun bulma kararı alınması durumunda, tüzel 
kişiden, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir.  

 Hakkında uygun bulma kararı alınmış tüzel kişinin, ilgili mevzuat kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, tüzel kişinin teminatı irat kaydedilir.   

Süreler 

Madde 13- Kurul, bu Tebliğde belirlenen süreleri, Komisyonun talebi üzerine, bir 
katına kadar uzatabilir. 

 Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler 

Madde 14- 14/8/2003 tarihli ve 25199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik 
Enerjisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölge ve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden Fazla Lisans 
Başvurusu Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Geçici Madde 1- Bu Tebliğ, yayımı tarihinden önce uygun bulma kararı alınmamış 
bütün lisans başvurularına uygulanır.  

Yürürlük 

Madde 15- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür. 

  

 


