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26/07/2005 TARİHLİ VE 25887 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 
 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 

K U R U L  K A R A R I 

 

 

Karar No: 526                        Karar Tarihi: 22/07/2005 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/07/2005 tarihli toplantısında, “Ulusal Marker Temini ve 

Teslimi İle Yükümlü Yüklenici  Seçimine İlişkin” aşağıdaki karar alınmıştır. 

 

Madde 1 — Ulusal marker temini ve teslimi ile yükümlü yüklenicinin seçimine ilişkin ihale Kurul 

Kararı ile yapılır. Kurumun açacağı ihale, Resmi Gazete ve günlük ulusal yayın yapan en yüksek tirajlı 

iki gazetede ilan edilir. İhale ilanında, başvuru süresi, müracaat yeri, soru-cevap yöntem ve süresi, 

istenecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlar yer alır. 

 

Madde 2 — İhale başvuruları ve tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla yeterli sayıda üyeden 

müteşekkil komisyon Kurul Kararı ile oluşturulur. Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurul 

tarafından belirlenir.  

 

Madde 3 — İhalenin herhangi bir aşamasında, Kuruma yanıltıcı veya sahte bilgi, belge verdiği 

tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaksızın ihale dışında bırakılır. 

 

Madde 4 — Aşağıda belirtilenler, ihaleye başvuruda bulunamaz: 

 

a) İhale ilan tarihi itibari ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

b) Yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişi hissedarlarının; 

taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli 

zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar; 

istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi 

kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giyenler, 

c) Petrol Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi şirketlerin ortak olduğu şirketler, 

d) Kurum personeli ve birinci dereceye kadar kan ya da kayın hısımlarının organize borsalar 

aracılığıyla edindikleri hisse senetleri hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı hissedar 

olanlar. 

 

İhalenin herhangi bir aşamasında, yukarıdaki durumların tespiti halinde, ilgilinin teminatı 

Kurum lehine irat kaydedilir. 

 

Madde 5 — İstekliler, ihale ilanında yer alan usul ve esaslara uygun olarak belirtilen süre 

içerisinde Kuruma başvuruda bulunur. İhale komisyonu, isteklileri yeterlilik açısından 

değerlendirmeye tabi tutar. Yeterlilik değerlendirmesi, isteklilerin sunduğu;  

 

a) Marker üretim tecrübesine ilişkin bilgi ve belgeler, 

b) İstekliyi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış ulusal markerin teknik özellikleri ile 

kontrol cihazlarının teknik özelliklerinin karşılandığına dair taahhüt, 

c) İsteklinin (konsorsiyum, iş ortaklığı dahil) kendisinin veya ortaklarından birinin 

marker üretim şirketi olması veya marker üretim şirketinin, isteklinin ihaleyi kazanması 

halinde istekliye ortak olacağını taahhüt, 

d) İhalenin kazanılması halinde Kurum ile sözleşme imzalayacak şirket sermayesinin 
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TL)’nin altında olmayacağına dair istekliyi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış 

taahhüt   

 

esas alınarak yapılır.  

 

Değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından hazırlanan rapor Kurula sunulur. Kurul 

tarafından yeterli bulunmayanlara durum bildirilir. Yeterli bulunanlar, Kurumdan ihale dosyası almak 

ve tekliflerini ihale dosyasına uygun şekilde hazırlayarak belirtilen süreler içinde Kuruma sunmak 

üzere yazılı olarak davet edilir. 

 

Madde 6 — İhale dosyasında; tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin verileceği para 

cinsi, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sözleşme süresi, geçici ve kesin 

teminat miktarları ile ilgili usul ve esasları içeren idari şartname, temin edilecek ulusal markerin teknik 

özellikleri ile kontrol cihazlarının özelliklerini içeren teknik şartname ve ihaleyi kazanan istekli ile 

imzalanacak sözleşme taslağı yer alır. 

 

İlgili mevzuat, ihale dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Madde 7 — Kurul, tekliflerin verilmesi için tanınan sürenin sona ermesinden önceki herhangi 

bir tarihte ihale dosyasında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yazılı olarak, ihale dosyası almış 

bulunan bütün isteklilere bildirilir ve teklif sahibi tüm isteklileri bağlar. 

 

Madde 8 — Teklifler, birim ulusal marker bedeli üzerinden değerlendirilir. Teklifler en düşük 

birim ulusal marker bedeline göre sıralanır ve teklif sahipleri arasında açık eksiltme yapılır. Kurul, 

eksiltme sonucu en düşük teklifi veren ve sözleşme imzalamaya hak kazanan istekli ile sıralamadaki 

isteklilerden birini onaylayabileceği gibi verilen teklifleri uygun bulmadığı takdirde ihaleyi iptal de 

edebilir. 

 

İhaleye birden fazla isteklinin teklif vermemesi durumunda ihalenin yapılıp yapılmayacağına 

Kurul karar verir.  

 

İhale ile belirlenen birim ulusal marker bedeli, sözleşme süresi boyunca uygulanır. 

 

Madde 9 — İhale sonucu alınan Kurul Kararı, Tebligat Kanunu hükümlerine göre teklif veren 

isteklilere gönderilir ve ihaleyi kazanan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet bildiriminde 

istekliden, sözleşme imzalamadan önce yapılması gereken işlemleri bildirimde belirtilen sürede 

tamamlayarak, kesin teminat tutarı ile birlikte Kuruma müracaat etmesi istenir. İsteklinin süre uzatımı 

talebinde bulunması ve bu talebin Kurul tarafından kabul edilmesi halinde, müracaat süresi 

uzatılabilir. 

 

Madde 10 — Teklifle birlikte verilecek geçici teminat ve sözleşme imzalamaya hak kazanılması 

halinde verilecek kesin teminat olarak; 

 

a) Kurum adına banka veya özel finans kurumu hesaplarında bloke edilmiş Euro tevdiat veya 

Euro nakit veya 

b) Euro olarak düzenlenmiş banka veya özel finans kurumu teminat mektubu, 

 

verilir. 

 

Yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk banka veya özel finans kurumlarından 

kontrgaranti aranır. Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Teminat 

mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir. 

  

Madde 11 — Kurum, gerekli görmesi halinde, verilen teminatların para birimi ile kaynağının ve 

cinsinin değiştirilmesini isteyebileceği gibi teminat olarak sayılan değerlerden bir veya bir kaçının 
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birlikte tevdi edilmesini de isteyebilir. Kurum talebiyle yapılacak teminat değişikliklerine ait masraflar 

teklif sahipleri tarafından karşılanır. 

 

Madde 12 — Geçici teminat maktu olarak belirlenir ve ihale ilanında yer alır, kesin teminat tutarı 

ise ilgili şartnamede belirtilir. 

 

Madde 13 —Kurul onayı ile sözleşme imzalamaya hak kazanan istekli, Kuruma, ilgili şartnamede 

belirtilen tutarda kesin teminatı sunar ve geçici teminatı isteklinin yazılı talebi üzerine 2 Ay içerisinde 

Kurum tarafından iade edilir. Varsa diğer isteklilerin geçici teminatları ise sözleşme imzalanmasını 

müteakip ya da sözleşme imzalanmasını beklemeyeceğini beyan ve taahhüt etmeleri üzerine iade 

edilir. 

 

Madde 14 — Kesin teminatın iadesine ilişkin hususlar sözleşmede belirtilir. 

 

Madde 15 — Aşağıda belirtilen hallerde, geçici veya kesin teminat iade edilmeyerek Kurum 

lehine irat kaydedilir: 

 

a) Teklifler verildikten sonra, sözleşme imzalamaya hak kazanan istekli ilan edilinceye 

kadar geçen sürede ihaleden çekilinmesi, 

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanıldığı halde süresinde sözleşme imzalamak  için 

gerekli işlemlerin tamamlanmaması veya sözleşme imzalamaktan imtina edilmesi,  

c) Sözleşme imzalayan tüzel kişinin iflası, 

d) Sözleşmede belirtilen diğer haller. 

 

Madde 16 — İstekli, 9 uncu maddede verilen süre içerisinde ve istenecek diğer bilgi ve belgeleri 

Kuruma sunarak, sözleşme imzalar. 

  

İsteklinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, mevcut teminatı Kurum lehine irat 

kaydedilerek sözleşme, öncelik sırasıyla geçici teminatını almayan diğer isteklilere teklif edilir. 

Yapılan teklifin kabul edilmemesi halinde geçici teminatları iade edilir ve yeniden ihaleye çıkılır. 

 

Madde 17 —  Kurum tarafından açılan Ulusal Marker Temini ve Teslimi İle Yükümlü Yüklenici 

Seçimine İlişkin İhale; Kurum kullanımında bulunan herhangi bir kaynaktan harcama yapılmayacak 

olması sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. Kurul, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen veya gerekli gördüğü her durumda 

ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi 

tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, 

başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik 

başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve herhangi bir 

tazminat talep edemez. Kurul, bu karar ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulamaz.  Kurul, gerekli 

gördüğü diğer önlemleri almakta serbesttir. 

 

Madde 18 – 4 Mart 2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

24/02/2005 tarihli ve 442 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Madde 19 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Madde 20 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 
 

 

 


