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EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE 04.08.2016 TARİHLİ 2016/9096 

SAYILI VE 20.11.2017 TARİHLİ VE 2017/11070 SAYILI BAKANLAR KURULU 

KARARLARI İLE 09.07.2018 TARİHLİ VE 703 SAYILI KHK’NIN 9’UNCU 

MADDESİNİN 13’ÜNCÜ BENDİ KAPSAMINDA ALINAN BAKANLIK MAKAMI 

OLUR’U ÇERÇEVESİNDE LİSANS SAHİBİ SADECE YERLİ KÖMÜR YAKITLI 

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİ İŞLETEN ÖZEL ŞİRKETLERDEN 

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALIMI 

 

İşin Adı: 
Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini (Santral) 

İşleten Özel Şirketlerden (Şirket) Elektrik Enerjisi Satın Alımı 

İdarenin Adı: Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 

Son Teklif Tarihi: 20.12.2019 

 

 

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE 04.08.2016 TARİHLİ 2016/9096 

SAYILI VE 20.11.2017 TARİHLİ VE 2017/11070 SAYILI BAKANLAR KURULU 

KARARLARI İLE 09.07.2018 TARİHLİ VE 703 SAYILI KHK’NIN 9’UNCU 

MADDESİNİN 13’ÜNCÜ BENDİ KAPSAMINDA ALINAN BAKANLIK MAKAMI 

OLUR’U ÇERÇEVESİNDE LİSANS SAHİBİ SADECE YERLİ KÖMÜR YAKITLI 

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİ İŞLETEN ÖZEL ŞİRKETLERDEN ELEKTRİK 

ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR. 

 

1) İdarenin; 

 

a)  Adresi: Merkez Bina; Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya / ANKARA 

                            Ek Bina; Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Çankaya /ANKARA 

b)  Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 295 50 00 - +90 (312) 212 69 00 

                                                             +90 (312) 213 01 03 (pbx) 

c)   Elektronik Posta Adresi : basinhalk@euas.gov.tr 

 

mailto:basinhalk@euas.gov.tr
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d) Elektrik enerjisi alımı için gerekli dokümanların  

görülebileceği internet adresi: www.euas.gov.tr 

 

2) Alım konusu elektrik enerjisinin; 

 

a) Satın Alınacak Elektrik Enerjisinin Miktarı: 6446 sayılı Kanun, 04.08.2016 

tarihli 2016/9096 sayılı ve 20.11.2017 tarihli ve 2017/11070 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararları ile 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nın 9’uncu 

maddesinin 13’üncü bendi kapsamında alınan Bakanlık Makamı Olur’u 

çerçevesinde 2020 yılında sadece yerli kömür yakıtla elektrik enerjisi üretimi 

yapılan santralleri işleten Şirketlerden 27.148.578.600 kWh elektrik enerjisi 

satın alınacaktır. 

 

b) Satın Alma Süresi: Anlaşma taraflarca imzalandıktan sonra,  enerji alımı işi 

01.01.2020 tarihi saat 00:00’da başlayacak; 31.12.2020 tarihi saat 24:00’da sona 

erecektir. 

 

c) Satın Alınacak Elektrik Enerjisinin Fiyatı: 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı 

KHK’nın 9’uncu maddesinin 13’üncü bendi kapsamında alınan Bakanlık 

Makamı Olur’u çerçevesinde belirlenen 2019 yılı birinci çeyrek dönemi (Ocak-

Şubat-Mart) için 285 TL/MWh, 2019 yılı ikinci çeyrek döneminden itibaren ilgili yılın 

çeyrek dönemleri için fiyat, aşağıda belirtilen formül uyarınca belirlenir.  
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𝑃: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyreklik dönem için birim fiyat (TL/MWh), 

𝑃0: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemden önceki çeyrek dönem için geçerli 

olan birim fiyat (TL/MWh), 

Ü𝐹𝐸1: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemin ilk ayından önceki aya ait Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değeri, 

Ü𝐹𝐸10: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemin ilk ayından önceki dördüncü aya 

ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değeri, 

http://www.euas.gov.tr/
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𝑇Ü𝐹𝐸1: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemin ilk ayından önceki aya ait 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değeri, 

𝑇Ü𝐹𝐸10: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemin ilk ayından önceki dördüncü 

aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

değeri, 

𝐾𝑢𝑟1: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemin ilk ayından önceki aya ait gösterge 

niteliğindeki aylık TCMB ABD Doları satış kuru, 

𝐾𝑢𝑟10: Birim fiyatın geçerli olacağı çeyrek dönemin ilk ayından önceki dördüncü aya 

ait gösterge niteliğindeki aylık TCMB ABD Doları satış kuru, 

 

Belirlenecek birim fiyat 55 ABD Doları/MWh’den fazla, 50 ABD 

Doları/MWh’den az olamaz. Birim fiyatın 55 ABD Doları/MWh’den fazla 

çıkması halinde 55 ABD Doları/MWh’nin, 50 ABD Doları/MWh’den az olması 

halinde ise 50 ABD Doları/MWh’nin TL karşılığı esas alınır. Kur değeri, fiyatın 

geçerli olacağı çeyrek dönemden önceki üç ayın TCMB ortalama döviz satış 

kurudur. 

 

Yerli kömürden elektrik enerjisi teminine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Oluru kapsamında belirtilen, çevresel faaliyetlere ilişkin gerekli 

belgeleri, Alıcı’ya resmi olarak bildirdiği tarihi takip eden aydan itibaren 

başlamak üzere bu maddeye göre belirlenen birim fiyat ve birim fiyat üst sınırı 

%3 oranında arttırılarak uygulanacaktır. 

 

3) Teklif Verebilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

 

a) Teklif Verebilme Şartları ve İstenilen Belgeler:  

 

Teklif sahibi Şirketler; 

 

i. Teklif konusu elektrik enerjisinin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, Elektrik Piyasası 

Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş Üretim Lisansı’nın noter onaylı 

suretini veya aslı idarede görülmesi şartıyla bir kopyasını,  
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ii. EÜAŞ’a satmak istedikleri toplam miktarı,  

iii. Yukarıda belirtilen döneme ilişkin TEİAŞ Genel Müdürlüğü onaylı Bakım 

Programlarını veya Lisans Gücü nedeniyle ilgili mevzuat gereği TEİAŞ onaylı 

bakım programı bulunmaması halinde bakım programları konusundaki 

beyanını, 

iv. Teklif ettikleri elektrik enerjisi miktarı ile 20.11.2017 tarihli ve 2017/11070 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nın 

9’uncu maddesinin 13’üncü bendi kapsamında alınan Bakanlık Makamı Olur’u 

çerçevesinde 2019 yılı dördüncü çeyrek dönemi için belirlenen birim fiyatın 

(306,67 TL/MWh) çarpımı ile hesaplanan tutarın en az %3’ü oranında, teklif 

tarihinden itibaren 60 gün süreli geçici teminatı ve geçici teminata ilişkin banka 

teyit mektuplarını (Geçici teminat mektubu, Kamu İhale Mevzuatında 

belirlenen kriterlere uygun olacaktır), 

v. Teklif Sahiplerinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge, imza 

beyannamesi veya imza sirkülerini, 

 

Teklif zarfı içerisinde en geç 20.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar idareye 

sunmak zorundadır. 

 

b) 01 Kasım 2019 tarihi saat 00:00’dan sonra ticari işletmeye giren santralleri işleten 

Şirketler, bu ilanda yer alan şartlara uygun olarak ilgili ayın onuncu gününe kadar 

(onuncu gün dahil) EÜAŞ’a başvurma hakkına sahiptir. 

 

c) Teklif sahiplerinin, yukarıda belirtilen belgelerinin eksik olması halinde, teklifleri 

dikkate alınmayacaktır. 

 

d) Anlaşma imzalayan Şirketler; Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmasının uygulanması 

kapsamındaki hesaplamalar için gerekmesi halinde EÜAŞ’a gerekli bilgi ve 

belgeleri sağlamakla yükümlü olacaktır. 
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4) Tekliflerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Anlaşma İmzalama Süreci: 

 

a) Sadece yerli kömür yakıtla elektrik enerjisi üretimi yapan santralleri işleten 

Şirketlerden temin edilmesi öngörülen toplam miktar ve bu miktarın uzlaştırma 

dönemi bazındaki dağılımı, ilan ekinde yer almaktadır. 

 

b) Bu kapsamda EÜAŞ’a elektrik enerjisi satmak isteyen Şirketler, Lisansları 

kapsamındaki ticari işletmede olan santral kurulu gücü (MWe) ile uyumlu toplam 

teklif miktarlarını, son teklif tarihine kadar EÜAŞ’a sunacaktır.  

 

c) Şirketler, TEİAŞ onaylı bakım programlarını teklifleriyle birlikte sunacaklardır. 

Lisans Gücü nedeniyle ilgili mevzuat gereği TEİAŞ onaylı bakım programı 

bulunmayan şirketlerin bakım programları konusundaki beyanı esas alınacaktır.  

 

d) Şirketlerin, teklif ettiği toplam elektrik enerjisi miktarı aşağıda yer alan madde 

hükümlerine uygun olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda; 

 

i. 01 Kasım 2017 tarihinden önce ticari işletmeye girmiş olan santralleri işleten 

Şirketlerin, santral kurulu gücü ile uyumlu 01 Kasım 2017 tarihi saat 00:00 - 31 

Ekim 2018 saat 24:00 tarihlerini kapsayan yılda ürettikleri elektrik enerjisi 

miktarının %20’si, 01 Kasım 2018 tarihi saat 00:00 - 31 Ekim 2019 saat 24:00  

tarihlerini kapsayan yılda ürettikleri elektrik enerjisi miktarının %30’u ve işbu 

ilanın 4. maddesinin (b) fıkrasında teklif ettikleri elektrik enerjisi miktarının 

%50’sinin toplamından oluşan miktarı, 

ii. 01 Kasım 2017 tarihi saat 00:00 - 31 Ekim 2018 saat 24:00 tarihleri arasında ilk 

defa ticari işletmeye girmiş olan santralleri işleten Şirketlerin, santral kurulu 

gücü ile uyumlu 01 Kasım 2018 tarihi saat 00:00 - 31 Ekim 2019 saat 24:00 

tarihlerini kapsayan yılda ürettikleri elektrik enerjisi miktarının %50’si ve işbu 

ilanın 4. maddesinin (b) fıkrasında teklif ettikleri elektrik enerjisi miktarının 

%50’ sinin toplamından oluşan miktarı, 
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iii. 01 Kasım 2018 tarihi saat 00:00 - 31 Ekim 2019 saat 24:00 tarihleri arasında ilk 

defa ticari işletmeye girmiş olan santralleri işleten Şirketlerin (i) bendi 

kapsamındaki Santrallerin; 

 

- 01 Kasım 2018 tarihi saat 00:00 - 31 Ekim 2019 tarihi saat 24:00 tarihlerini 

kapsayan yılda 1 MW kurulu güç ile ürettikleri ortalama miktarın işletmede 

olan santral kurulu gücü ile çarpımı sonucu hesaplanan miktarın %50’si ile işbu 

ilanın 4. maddesinin (b) fıkrasında Şirketçe teklif edilen elektrik enerjisi 

miktarının %50’ sinin toplamından oluşan miktarı, 

 

esas alınarak, her bir Santralin temin edilecek elektrik enerjisi miktarı içerisindeki 

oranı hesaplanacaktır. Bu oran, her bir uzlaştırma döneminde santrallerden temin 

edilecek elektrik enerjisi miktarının tespitinde kullanılacaktır.  

 

iv. 01 Kasım 2019 tarihi saat 00:00’dan sonra ticari işletmeye giren santralleri 

işleten Şirketlerin, bu ilanda yer alan şartlara uygun olarak ilgili ayın onuncu 

gününe kadar (onuncu gün dahil) EÜAŞ’a başvurmaları halinde (i) bendi 

kapsamındaki Santrallerinin; 

 

- 01 Kasım 2018 tarihi saat 00:00 - 31 Ekim 2019 saat 24:00 tarihlerini kapsayan 

yılda 1 MW kurulu güç ile ürettikleri ortalama miktarın işletmede olan santral 

kurulu gücü ile çarpımı sonucu hesaplanan miktarın  %50’si ile işbu ilanın 4. 

maddesinin (b) fıkrasında Şirketçe teklif edilen elektrik enerjisi miktarının 

%50’sinin toplamından oluşan miktarı, 

 

esas alınarak bu miktarın yılın kalan aylarına oranlanması ile belirlenecek elektrik 

enerjisi miktarı EÜAŞ tarafından satın alınacak miktar olacaktır.  

        

v. 04.08.2016 tarihli 2016/9096 sayılı ve 20.11.2017 tarihli ve 2017/11070 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararları ile 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nın 9’uncu 

maddesinin 13’üncü bendi kapsamında alınan Bakanlık Makamı Olur’u 

çerçevesinde alınacak olan miktardan; enerji alımına teklif 

edilmeyen/edilemeyen kurulu güce karşılık gelen miktar, teklif veren 
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Şirketlere, Şirketlerin 1 Kasım 2017-31 Ekim 2018 Dönemi UEVM’lerinin 

%20’si (1.UEVM), 1 Kasım 2018-31 Ekim 2019 Dönemi UEVM’lerinin 

%30’u (2.UEVM) ve kurulu güçlerinin %50’sinin 6500 saat ve 0,6 katsayısı ile 

çarpımının toplamları ((1.UEVMx0,2)+(2.UEVMx0,3)+(Kurulu Güç x 0,5 x 

6500 x 0,6)) formülüne göre, Şirketlerin kabul edebileceği miktarı geçmemek 

üzere, hesaplanan değere kadar dağıtılacaktır. 

vi. Santrallerde bakım dönemlerinde üretilmeyen elektrik enerjisi miktarı, EÜAŞ 

tarafından varsa Santralin bakımda olmayan ünitelerinin işletme gücü ile diğer 

Teklif Sahiplerinin Lisans gücü kapsamındaki ilgili dönemdeki işletme güçleri 

oranında ve Lisans gücü kapsamındaki işletme güçlerini aşmayacak şekilde 

dağıtılacaktır. 

vii. Bakım programı 30 günden daha az olan santraller/Üniteler için TEİAŞ onaylı 

bakım programında bakıma başlayacağı öngörülen günden itibaren 30 günlük 

bakım programı, bakım programı öngörülmeyen santraller/Üniteler için ise 

Mart-Nisan-Eylül-Ekim aylarından EÜAŞ’ın uygun göreceği ayda 30 gün 

bakım programı öngörüsü ile işbu maddenin vi. fıkrasına göre işlem tesis 

edilecektir. 

viii. Teklif Sahibi Şirketlerin teklifine ilişkin Geçici Teminat tutarının teklifine 

karşılık gelecek tutarı karşılamaması durumunda, teklif miktarı Geçici Teminat 

tutarı ile uyumlu olacak şekilde azaltılacak ve EÜAŞ hesaplamalarında söz 

konusu azaltılan miktar kullanılacaktır. 

ix. EÜAŞ tarafından tespit edilen elektrik enerjisi miktarları, teklif sahiplerine en 

geç 1 (bir) iş günü içerisinde bildirilecektir. 

x. Teklif sahipleri, taraflarına sunulan miktarları kabul etmeme hakkına sahiptir. 

xi. Teklif sahipleri, taraflarına sunulan miktarı kabul edip etmediklerine dair 

bildirimlerini, EÜAŞ’ın bildirimini takip eden iş günü içerisinde EÜAŞ’a 

yapacaktır. Bildirim yapılmaması durumunda teklif sahibince EÜAŞ tarafından 

sunulan miktarın kabul edilmediği varsayılacaktır. 

xii. Teklif sahiplerince taraflarına sunulan miktarın kabul edilmemesi durumunda, 

söz konusu teklif değerlendirme dışına alınır ve yukarıda yer alan işlemler, 

kabul eden diğer teklif sahipleri için tekrarlanır.  

xiii. Bu uygulama, yukarıda belirtilen süreler çerçevesinde gerekmesi halinde tekrar 

edilebilecektir.  
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xiv. EÜAŞ tarafından yukarıda belirtilen süreç, en geç 3 (üç) iş günü içinde 

tamamlanacaktır. Bu sürecin en geç 3 (üç) iş günü içerisinde 

tamamlanabilmesini teminen, EÜAŞ tarafından yukarıda belirtilen sürelerde 

değişiklik yapılabilecektir.  

xv. Yukarıda yapılan iş ve işlemler hakkında teklif sahiplerince EÜAŞ’a karşı 

herhangi bir hak iddia edilemeyecektir. 

xvi. Teklif sahibi Şirketler, EÜAŞ tarafından Anlaşmaları imzalamak üzere davet 

edilecektir. 

xvii. Anlaşmalar, EÜAŞ tarafından uzlaştırma dönemi bazında, sabit miktarlı ve 

ilgili mevzuat kapsamında ikili anlaşma bildirimine dayalı tek tip ve tek nüsha 

olarak hazırlanacaktır. 

xviii. Teklif sahibi Şirketlere, Anlaşmaları imzalamak üzere gerekli tebligat 

yapılacaktır. 

xix. Tebligatı alan Şirketler ile en geç 27.12.2019 tarihi dahil olmak üzere gerekli 

yükümlülükleri yerine getirerek Anlaşma imzalamak zorundadır. 

xx. İlgili Şirketlerin Anlaşmayı imzalamaması durumunda, geçici teminatı cezai 

şart olarak irad kaydedilecektir. 

xxi. Anlaşmaların imzalanmasını takip eden iş günü içerisinde, geçici teminatlar 

ilgili Şirketlere iade edilir. 

xxii. Anlaşmalar kapsamında, taraflar birbirlerinden, yukarıda belirtilen geçici 

teminat hariç olmak üzere, teminat talep etmeyeceklerdir.  

xxiii. Anlaşmanın imzalanması nedeniyle oluşacak vergi, resim, harç vb. giderler 

taraflar (EÜAŞ ve ilgili şirket) arasında eşit olarak paylaşılacak ve taraflar 

tahakkuk ve ödemelere ilişkin belge örneklerini karşılıklı olarak gönderecektir.  

 

5) Teklifler, son teklif tarihi mesai saati bitimine kadar EÜAŞ’ın adresine elden teslim 

edilecektir. 

 

6) İdare, bu ilanda belirtilen elektrik enerjisi temin işlemini Anlaşma imzalanmadan 

önceki herhangi bir süreçte, hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkına sahiptir. 

Bu takdirde teklif sahipleri hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. 

 

7) Verilen teklifler, son teklif tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. 
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EKLER: 

1. EÜAŞ tarafından Satın Alınacak Uzlaştırma Dönemi Bazındaki Elektrik Enerjisi 

Miktarı 

2. Tip Anlaşma Dokümanı 

 

 


