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7 Şubat 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906

TEBLİĞ

Mal�ye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 362)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebl�ğ�n amacı; Haz�ne taşınmazları üzer�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına
dayalı l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması amacıyla �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes�ne veya kullanma �zn� ver�lmes�ne
�l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genel Tebl�ğ; Haz�ne taşınmazları üzer�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı
l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması amacıyla tes�s ed�lecek �rt�fak hakları �le ver�lecek kullanma �z�nler�ne �l�şk�n
�şlemler� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genel Tebl�ğ; 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 14/3/2013 tar�hl� ve
6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanunu, 13/12/1983 tar�hl� ve 178 sayılı Mal�ye Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 19/6/2007 tar�hl� ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haz�ne
Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�k �le 2/10/2013 tar�hl� ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m�ne İl�şk�n Yönetmel�ğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genel Tebl�ğde geçen;

a) Bakanlık: Mal�ye Bakanlığını (M�llî Emlak Genel Müdürlüğü),

b) Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yer: Türk Medenî Kanunu �le d�ğer kanunlarda Devlet�n hüküm ve
tasarrufu altında olduğu bel�rt�len yerler�,

c) F�z�b�l�te raporu: Bu Genel Tebl�ğ hükümler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�lmes� öngörülen projen�n tekn�k,
f�nansal, ekonom�k, çevresel, sosyal ve hukuk� açıdan yapılab�l�rl�ğ�n� anal�z eden, r�sk anal�zler�n� ve paylaşımını
�çeren raporu,

ç) Haz�nen�n özel mülk�yet�ndek� taşınmaz: Tapuda Haz�ne adına tesc�ll� taşınmazları,

d) Haz�ne taşınmazı: Haz�nen�n özel mülk�yet�ndek� taşınmazlar �le Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak�
yerler�,

e) İdare: Haz�ne taşınmazının bulunduğu �llerde defterdarlığı (m�llî emlak da�res� başkanlığı veya m�llî emlak
müdürlüğü) ve �lçelerde m�llî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü,

f) İrt�fak hakkı: B�r taşınmaz üzer�nde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermey� veya mülk�yete �l�şk�n bazı
hakların kullanılmasından vazgeçmey� kapsayan ve d�ğer b�r taşınmaz veya k�ş� leh�ne aynî hak olarak kurulan
yükümlülüğü,
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g) Kanun: 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

ğ) Kullanma �zn�: Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzer�nde k�ş�ler leh�ne İdarece ver�len
�zn�,

h) Ön �z�n: İrt�fak hakkı tes�s ed�lmeden veya kullanma �zn� ver�lmeden önce; tesc�l, �fraz, tevh�t, terk ve
benzer� �şlemler�n yapılması veya �mar planının yaptırılması, değ�şt�r�lmes� ya da uygulama projeler�n�n hazırlanması
ve onaylatılması g�b� �şlemler�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n İdarece ver�len �zn�,

ı) Sözleşme: İdare �le yatırımcı arasında düzenlenen ve �mzalanan anlaşmayı,

�) Uygulama projes�: Taşınmazın üzer�nde yapılacak olan yapı veya tes�sler�n �nşaatına esas olacak ayrıntıda
düzenlenen, yatırım aşamalarını ve term�n planını da �çeren, �nşa ed�lecek bölümler�n b�ç�mler�n�n ve boyutlarının
uygulamaya esas teşk�l edecek şek�lde açık ve kes�n olarak bel�rt�ld�ğ� projey�,

j) Yatırımcı: Haz�ne taşınmazları üzer�nde yatırım yapacak gerçek veya tüzel k�ş�y�,

k) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları: H�drol�k, rüzgâr, güneş, jeotermal, b�yokütle, b�yokütleden elde ed�len gaz
(çöp gazı dah�l), dalga, akıntı enerj�s� ve gel-g�t g�b� fos�l olmayan enerj� kaynaklarını,

l) Yönetmel�k: Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�ğ�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Başvuru

MADDE 5 – (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapmak �steyen yatırımcılar tarafından
datum ve projeks�yon b�lg�ler� �şlenm�ş sayısal ortamda shape (SHP) formatında oluşturulmuş har�talar üzer�nde,
kadastral parseller�n üzer�ne �şlenm�ş üret�m tes�s� unsurlarının göster�ld�ğ� vaz�yet planı �le yapılması planlanan
tes�s�n üret�m kapas�tes�n� de bel�rt�r b�r d�lekçe �le b�rl�kte İdareye başvurulur.

Bakanlığa gönder�lecek b�lg� ve belgeler

MADDE 6 – (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapmak �steyen yatırımcıların
başvuruları aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte İdaren�n görüşü de eklenmek suret�yle Bakanlığa �let�l�r:

a) L�sanssız elektr�k üret�m� yapılmak amacıyla �rt�fak hakkı tes�s� veya kullanma �zn� ver�lmes� talep ed�len
Haz�ne taşınmazına �l�şk�n 26/4/2009 tar�hl� ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Emlak Genel
Tebl�ğ�nde (Sıra No: 324) bel�rt�len b�lg� ve belgeler,

b) Güneş enerj�s�ne dayalı olarak kurulacak l�sanssız elektr�k üret�m� tes�sler� �ç�n Enerj� P�yasası Düzenleme
Kurulunun 24/5/2012 tar�hl� ve 3842 sayılı kararı �le b�r (1) MW kurulu güç �ç�n azam� y�rm� (20) dönüm santral
sahasının kullanılmasına �z�n ver�ld�ğ� de d�kkate alınarak, talep ed�len taşınmaza �l�şk�n �lk yıl �rt�fak hakkı veya
kullanma �zn� bedel�, taşınmazın emlak verg�s�ne esas asgar� metrekare b�r�m değer�n�n yüzde b�r�nden (emlak
verg�s�ne esas asgar� metrekare b�r�m değer�n�n yüzde b�r�n�n 0,10.-TL’ndan az olduğu yerlerde bu değer asgar� 0,10.-
TL olarak d�kkate alınır) az olmamak üzere günün emsal ve ray�çler�ne göre düzenlenecek tahm�n ed�len bedel tesp�t
raporları,

c) Tes�s�n kurulacağı taşınmaza �l�şk�n İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 3/7/2005 tar�hl� ve 5403
sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanunu kapsamındak� görüşü,

ç) İrt�fak hakkı tes�s� veya kullanma �zn� ver�lmes� talep ed�len Haz�ne taşınmazının bulunduğu bölgede
görevl� elektr�k dağıtım ş�rket�nden, �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� �hales�nden sonra �haley� alan gerçek veya tüzel
k�ş� �le s�stem kullanım ve bağlantı anlaşması yapılab�leceğ�ne �l�şk�n alınacak uygun görüş,
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d) H�droelektr�k üret�m tes�sler� har�ç yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı l�sanssız elektr�k üret�m
tes�sler�ne a�t santral sahası alanlarının, l�sanslı veya uygun bulunma kararı alınmış başka b�r proje sahası �le
kes�şmed�ğ� yönünde Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından (Yen�leneb�l�r Enerj� Genel Müdürlüğü) alınan
yerleş�m uygunluk yazısı,

e) Yatırımcıdan �lk müracaat aşamasında alınan b�lg� ve belgeler.

İhale usulü

MADDE 7 – (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması amacıyla �rt�fak hakkı tes�s
ed�lmes� veya kullanma �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n �hale �şlemler� Kanunun 17 nc� maddes�nde bel�rt�len �lanlar yapılmak
suret�yle, y�ne Kanunun 51 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�ne göre pazarlık usulüyle yapılır.

Ön �z�n ver�lmes�

MADDE 8 – (1) Haz�ne taşınmazları hakkında yapılan �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� �haleler�n�n onayını
müteak�p, taşınmazın f��l� kullanımı olmaksızın Yönetmel�k �le M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ�ne (Sıra No: 324) göre;

a) Yapılacak yatırıma �l�şk�n f�z�b�l�te raporunun hazırlanması,

b) Taşınmazın tesc�l, �fraz, tevh�t, terk ve benzer� �şlemler�n�n yapılması,

c) İmar planının yaptırılması veya değ�şt�r�lmes� �le �lg�l� �darelerce onaylanması,

ç) Uygulama projeler�n�n hazırlanması, 16/12/2009 tar�hl� ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektr�k Tes�sler� Proje Yönetmel�ğ� esaslarına göre projeler�n onaylanması,

d) Tes�s�n kurulacağı taşınmazlarla �lg�l� olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanununun 13
ve 14 üncü maddeler� gereğ�nce �lg�l� �darelerden gerekl� �z�nler�n alınması,

e) Üret�m tes�s�n�n yer� hakkında İl Çevre ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğünden ÇED �le �lg�l� uygunluk yazısının
alınması,

f) Elektr�k üret�m tes�s�n�n Türk�ye Elektr�k Dağıtım Anon�m Ş�rket� (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünün
mülk�yet�ndek� trafolara bağlantısını tem�nen Haz�ne taşınmazının bulunduğu bölgede görevl� elektr�k dağıtım ş�rket�
�le s�stem kullanım ve bağlantı anlaşmasının yapılması,

g) H�droelektr�k üret�m tes�sler� �ç�n Devlet Su İşler� (DSİ) Genel Müdürlüğü �le su kullanım anlaşması
yapılması,

ğ) İlg�l� mevzuatı uyarınca alınması gereken d�ğer �z�n ve ruhsatların alınması,

amacıyla ön �z�n ver�l�r.

(2) İlg�l� �dare veya yatırımcılar tarafından 2/10/2013 tar�hl� ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m�ne İl�şk�n Yönetmel�ğ�n Uygulanmasına Da�r Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�
kapsamında görüş �sten�lmes� hal�nde, sadece ön �z�n ver�len yatırımcıya uygun görüş ver�l�r.

İrt�fak hakkı tes�s� veya kullanma �zn� ver�lmes�

MADDE 9 – (1) Ön �z�n ver�len yatırımcılar tarafından; ön �z�n dönem�nde 8 �nc� maddede bel�rt�len
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� ve ön �zne konu Haz�ne taşınmazları üzer�nde yatırımcılar tarafından lehler�ne
�rt�fak hakkı tes�s ed�lmes� veya kullanma �zn� ver�lmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, Bakanlıktan �z�n alınmaksızın �lg�l�
val�l�klerce (defterdarlık) Yönetmel�k ek� İrt�fak Hakkı Sözleşmes� (Ek-14) veya Kullanma İzn� Sözleşmes� (Ek-16)
düzenlenmes� suret�yle �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r veya kullanma �zn� ver�l�r.

(2) H�droelektr�k enerj�s�ne dayalı üret�m tes�sler� �le �lg�l� projeler �ç�n �rt�fak hakkı tes�s ed�leb�lecek veya
kullanma �zn� ver�leb�lecek Haz�ne taşınmazlarının yüzölçümü bel�rlen�rken, DSİ Genel Müdürlüğü veya Enerj� ve
Tab�� Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleş�m yer� projes�nde bel�rlenen alanlar; jeotermal enerj�ye dayalı
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üret�m tes�sler� �le �lg�l� projeler �ç�n �rt�fak hakkı tes�s ed�leb�lecek veya kullanma �zn� ver�leb�lecek Haz�ne
taşınmazlarının yüzölçümü bel�rlen�rken �se, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleş�m yer�
projes�nde bel�rlenen alanlar esas alınır.

İnşaat süreler�

MADDE 10 – (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde yapılacak olan l�sanssız elektr�k üret�m tes�sler�ne �l�şk�n
�şlemlerde Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m�ne İl�şk�n Yönetmel�kte düzenlenen �nşaat süreler�ne �l�şk�n
hükümler uygulanır.

(2) L�sanssız elektr�k üret�m tes�sler�n�n geç�c� kabuller� TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yapılır.

Bedel �nd�r�m�

MADDE 11 – (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde �rt�fak hakkı tes�s�n�n tapuya tesc�l ed�ld�ğ� veya kullanma �zn�
sözleşmes�n�n notere onaylatıldığı tar�hten �t�baren, 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının
Elektr�k Enerj�s� Üret�m� Amaçlı Kullanımına İl�şk�n Kanunun 8 �nc� maddes�nde ve d�ğer �lg�l� mevzuatında bel�rt�len
sürede tes�s�n �şletmeye geçmes� şartıyla, �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�ne yüzde seksen beş (% 85) oranında
�nd�r�m uygulanır.

İrt�fak hakkı veya kullanma �zn� süreler�

MADDE 12 – (1) Haz�ne taşınmazları üzer�nde, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı üret�m tes�sler�nden
kurulu gücü beş yüz (500) kW’e kadar olanlar �ç�n y�rm� (20) yıla kadar, kurulu gücü beş yüz (500) kW �le b�r (1) MW
arasında olanlar �ç�n �se otuz (30) yıla kadar �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r veya kullanma �zn� ver�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre sonunda Haz�ne taşınmazları üzer�ndek� tüm yapı ve tes�sler, üret�m
ver�ml�l�ğ� yüzde seksen�n altında olmayacak şek�lde, sağlam ve �şler durumda bedels�z olarak Haz�neye �nt�kal eder.

İrt�fak hakkı tes�s ed�len veya kullanma �zn� ver�len taşınmazlar üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m�

MADDE 13 – (1) L�sanssız elektr�k üret�m� dışında d�ğer amaçlarla yatırımcılar leh�ne �rt�fak hakkı tes�s
ed�len veya kullanma �zn� ver�len Haz�ne taşınmazlarının b�r kısmında hak lehtarları tarafından kend� �ht�yaçlarını
karşılamak da dah�l olmak üzere b�r (1) MW’e kadar l�sanssız elektr�k üret�m� yapılmasının �sten�lmes� hal�nde; d�ğer
b�lg� ve belgelerle b�rl�kte �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� sözleşmeler�n�n örnekler� �le mevcut �rt�fak hakkı tes�s
ed�len veya kullanma �zn� ver�len Haz�ne taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması talep ed�len alanın
�şaretlend�ğ� koord�natlı krok�n�n de eklenmes� suret�yle b�r d�lekçe �le Bakanlığa başvurulur.

(2) Bakanlık tarafından yapılan �nceleme, araştırma ve değerlend�rme sonucunda bu taleb�n uygun bulunması
hal�nde hak lehtarına; bu Genel Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�nde bel�rt�len �şlemler�n yapılması ve �lg�l� �darelerden
alınması gereken d�ğer tüm �z�nler�n alınması amacıyla altı (6) aya kadar süre ver�l�r ve durum hak lehtarına tebl�gat
yapılması �ç�n �lg�l� val�l�ğe (defterdarlık) b�ld�r�l�r. Gerekl� hallerde bu süre toplamı b�r yılı geçmemek üzere
val�l�klerce (defterdarlık) uzatılab�l�r.

(3) Hak lehtarı tarafından bu süre �çer�s�nde bel�rt�len �şlemler�n yapılması ve �lg�l� �darelerden alınması
gereken d�ğer tüm �z�nler�n alınmasından sonra, l�sanssız elektr�k üret�m� yapılmasına �z�n ver�lmes� ve bu amaçla da
�rt�fak hakkı veya kullanma �zn� sözleşmeler�nde değ�ş�kl�k yapılması �ç�n �lg�l� val�l�ğe (defterdarlık) başvurulur.

(4) Val�l�kler (defterdarlık) tarafından yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda hak lehtarınca bel�rt�len
�şlemler�n yapıldığının ve �lg�l� �darelerden alınması gereken d�ğer tüm �z�nler�n alındığının tesp�t ed�lmes� hal�nde;
d�ğer b�lg� ve belgelerle b�rl�kte, bu madden�n altıncı fıkrası uyarınca bel�rlenen �rt�fak hakkı veya kullanma �zn�ne
�l�şk�n bedel tesp�t raporuyla b�rl�kte konu Bakanlığa �nt�kal ett�r�l�r.

(5) Bakanlık tarafından yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda, uygun görülmes� hal�nde, hak
lehtarınca l�sanssız elektr�k üret�m� yapılması amacıyla, mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�ne �lave bedel
alınmak ve �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� sözleşmeler�nde değ�ş�kl�k yapılmak suret�yle �z�n ver�leb�l�r ve bu
durumda gerekl� �şlemler�n yapılması �lg�l� val�l�ğe (defterdarlık) b�ld�r�l�r.
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(6) Mevcut �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�ne �lave olarak hak lehtarlarına l�sanssız elektr�k üret�m�
yapılmasına �z�n ver�len kısmın �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın car� yıl
�rt�fak hakkı veya kullanma �zn� metre kare b�r�m bedel�n�n �k� katıyla çarpılması suret�yle bulunacak bedeld�r. Ancak,
�lave bedeller �ç�n 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununda bel�rt�len oranda ve sürede �nd�r�m uygulanır ve bu
kısımlar üzer�nde yapılan l�sanssız elektr�k üret�m� faal�yet�nden Haz�nece ayrıca hasılat payı alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Genel Tebl�ğde hüküm bulunmayan hallerde Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında
Yönetmel�k �le M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 324), Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m�ne İl�şk�n
Yönetmel�k �le Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m�ne İl�şk�n Yönetmel�ğ�n Uygulanmasına Da�r Tebl�ğ ve
d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yatırımcılar tarafından, bu Genel Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Haz�ne
taşınmazları üzer�nde l�sanssız elektr�k üret�m� yapılmak amacıyla �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes� veya kullanma �zn�
ver�lmes� ya da k�ralama yapılması taleb�yle İdareye yapılan ve İdarece de Bakanlığa �let�len tüm taleplere konu
taşınmazlar hakkında Bakanlık tarafından yapılacak değerlend�rme ve �şlemlere esas olmak üzere, Bakanlıktan yen�
b�r yazı beklen�lmeks�z�n bu Genel Tebl�ğde bel�rt�len şek�lde �şlem yapılır ve bu taşınmazlar hakkında da bu Genel
Tebl�ğde bel�rt�len b�lg� ve belgeler hazırlanarak yen�den Bakanlığa gönder�l�r.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Genel Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Genel Tebl�ğ hükümler�n� Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


