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1. MADDE
TANIMLAR VE TARAFLAR
İşbu şartnamede tanımlar ve taraflar;
İDARE
: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı) ya da yetkilendirilmiş Rektörlüğe bağlı hizmet birimini,
TÜKETİM YERİ : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı ve Yunus Emre
Yerleşkesi içerisinde faaliyet gösteren, her biri müstakil hizmet binasına sahip Fakülte, Yüksekokul,
Meslek Yüksekokulu, Uygulama Anasınıfı, Uygulama Oteli, Kütüphane, Merkez Birimler, Sosyal
Tesisler, Spor Salonları vb. ile park, bahçe ve diğer çevre aydınlatma alanları ile Kazımkarabekir Meslek
Yüksekokulu ve Ermenek Meslek Yüksekokulu yerleşke alanlarında bulunan hizmet binaları ve
alanlarını,
PMUM
: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım
Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu
tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma
sistemini çalıştıran birimi,
ULUSAL YÜK DAĞITIM MERKEZİ: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin
gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden sorumlu birimi,
TEDARİKCİ
tüzel kişileri,

: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde tanımlanan gerçek ve

TÜKETİCİ

: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri

TEDAŞ

: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

YÜKLENİCİ
: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde
faaliyet gösteren hizmet binaları ile diğer hizmet alanları ve bağlı birimleri olan Ermenek Meslek
Yüksekokulu ile Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu’na ait bina ve tesisler için serbest piyasadan
elektrik enerjisi temini işi ihalesi sonucunda sözleşme imzalanan EPDK mevzuatı çerçevesinde Lisans
sahibi gerçek ve/veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.
Tanımlar içerisinde yer alan “İDARE/TÜKETİCİ” ve “TEDARİKCİ” bu şartnamenin tarafları olup,
ilerleyen bölümlerde “İDARE” ve “YÜKLENİCİ” olarak adlandırılacaktır.
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2. MADDE
ŞARTNAMENİN KONUSU
Bu Teknik Şartnamenin konusu; İdarenin, tüketim yerlerinde ihtiyaç olan elektrik enerjisini Serbest
Tüketici olarak piyasadan teminine ilişkin alıma konu malda verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya
yönelik olarak gerekli teknik kriterler ve esasların belirlenmesidir.
3. MADDE
AMAÇ VE KAPSAM
Bu şartnamenin amacı; İdarenin tüketim yerleri için ihtiyaç olan elektrik enerjisinin 4734 sayılı kanunun
“Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde sayılan hükümlerin yerine getirmesi ve diğer mevzuat
çerçevesinde alıma konu mala ilişkin tarafların yükümlülüklerinin ortaya konulması ile süreklilik arz eden
ihtiyacın en iyi şekil ve şartlarda ekonomik olarak tedarik edilmesini amaçlamaktadır.
Bu şartname hükümlerinin uygulanmasında İdare’nin tüm birimleri ile yüklenici ve yüklenicinin yasal
mevzuattan kaynaklanan üçüncü şahıslarla ilgili iş ve işlemleri kapsam içerisindedir. Yüklenicinin
üçüncü şahıslarla olan ve bu şartname hükümleri dışında kalan kural, tarife, uygulama, yasal düzenleme
vb. tamamen yüklenicinin sorumluğunda olup, idare bu konularda mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç
taraf ve kapsamda değildir.

4. MADDE
YORUM KURALLARI
Bu şartnamede yer alan kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında, şartnamede aksi belirtilmedikçe,
yürürlükte bulunan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu , 4735 sayılı
Kamu Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımları Muayene ve
Kabul Yönetmeliği ve İlgili diğer Yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ile E.P.D.K.' nun ilgili mevzuatları,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri esas alınacaktır.

5. MADDE
GENEL ESASLAR
5.1. YÜKLENİCİ; tüketici hakları, sözleşme kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler
hakkında sözleşme imzalanmadan önce İDARE’yi bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmenin yapılmaması
durumunda idareye doğabilecek her türlü tazmin, yaptırım ve zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.
5.2. Tüketim bildirimleri, YÜKLENİCİ tarafından bu şartnameye göre düzenlenecektir. Tüketim
bildirimlerinde, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri
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Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki
bilgiler yer alır;
a) Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone grubu,
b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,
c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarih ve saatleri
d) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı, başlangıç ve bitiş dönemi,
e) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,
f) Elektrik enerjisi birim fiyatı (net) ve Kws cinsinden tüketim teklif birim fiyatı ile çarpımı sonucu
bulunacak ve ödemeye esas toplam tüketim bedeli (KDV Hariç),
g) Birim fiyata dahil olan vergi, yasal kesinti ve borçlar,
h) Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri ya da ödemeye ilişkin yüklenicinin banka hesap bilgileri,
ı) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait düzenlenmiş tutunaklar, değişimi gösterene diğer belgeleri ve
eski/yeni sayaç tüketim değerleri,
i) Günlük enerji tüketim ortalaması (abonenin sayacının imkan vermesi halinde),
j) Varsa veya yoksa geçmiş dönemlere ilişkin borç durumu ve tutarı,
k) Yüklenicinin müşteri hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik
posta adresleri,
l) Bir sonraki okuma dönemi,
5.3. Tedarikçi 5.2’ de talep edilen bilgileri içeren fatura örneğini fax veya e-mail ile İdare’ye bildirmek
zorundadır. Faturalar, hangi tarih aralığını kapsadığı açıkça belirtilecek şekilde düzenlenecek ve ilgili
birimlerimizin iletişim adreslerine öncelikle faks ve/veya e-posta yoluyla, akabinde basılı belge olarak
iletilecektir. Düzenlenen faturanın/faturaların (veya bildirimlerin) basılı hali her bir abone ya da
sayaçların ayrıştırılmış olması durumunda her bir tüketim yeri için son ödeme gününden en az 15 (onbeş)
gün önce İdare’nin şartname eki listede yer alan (daha sonra listeye ilave olması halinde bu ilave edilen
birimlerde dahil edilerek) ve müstakil aboneliği bulunan birimlerinin belirtilen adreslerine yukarıda
belirtildiği şekilde yüklenici tarafından gönderilecek ve/veya imza karşılığı elden teslim
edilecek/ulaştırılacaktır. Fatura asıllarının son ödeme tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce ulaşmaması
durumunda, geç ulaşan her gün için ödeme tarihine ilave edilecek gün kadar ödeme süresi uzamakla
birlikte, yüklenici tarafından bildirilen tarihte bu nedenle ödeme yapılamamasına ilişkin herhangi bir
gecikme bedeli veya herhangi bir ad altında ilave ücret ödenmez.
5.4. İdare’nin tüketim dönemine ilişkin reaktif enerji de ölçülecek ve her okuma döneminde aktif ve
reaktif enerji tüketimi incelenecektir. Ölçülen reaktif enerji değerlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre
kabul edilebilecek sınır değerlerin üstüne çıktığının tespiti halinde yüklenici tarafından idare
bilgilendirilecek, bir sonraki dönemde böyle bir durumda karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin neler
olduğu hakkında raporlama yapılarak eksiklik ve noksanlıkların giderilmesi ya da tedbirlerin alınması
sağlanacaktır. Yüklenici tarafından raporlama yapılmasına rağmen idarece gereğinin yapılmaması
yüklenicinin sorumluluğunu kaldırır, ancak raporlama yapılmaması sebebiyle idarenin aynı durumla karşı
karşıya kalması halinde ortaya çıkacak külfet idarece ödenmez ve bu tutar yüklenici tarafından ödenir.
Reaktif enerji bedeline ilişkin uygulama yukarıda madde hükümleri öncelikli yerine getirilmiş olmak
şartıyla mevzuat çerçevesinde idarenin sorumluluğundadır. Buna ilişkin fiyatlandırmalarda EPDK
tarafından belirlenmiş ve idarenin tabi olduğu ilgili tarife grubu fiyatları üzerinden yola çıkılarak teklif
fiyatı ile oranlama yapılması esastır.
5.5. İdare’nin Ek listede belirtilen tesisatlarına ait elektrik enerjisi tüketiminin 01/09/2013-31/12/2013
tarihine kadar yaklaşık 1.200.000 kWh dir. Yeni abonelik sözleşmesi yapılması nedeniyle veya ek
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listedeki tesisatlardan herhangi birinin kullanımının sonlandırılmasından veya yeni bir tüketim tesisinin
eklenmesinden dolayı tüketimde oluşabilecek artış veya azalış bilgisine göre YÜKLENİCİ üretim planını
yapabilecek ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilen tüketim miktarlarını mevzuata uygun olarak
değiştirebilecektir. Bu gibi durumlarda yapılacak yada yapılan işlemlerle ilgili olarak YÜKLENİCİ,
İdareyi engeç işlemlerin yapılmasını takip eden 10 iş günü içerisinde bilgilendirecektir. Bu artış ve azalış
hiçbir durumda mevzuatın öngördüğü sınırların üzerine çıkamaz. İdare’nin mevcut birimlerine ilave
edilecek diğer tüketim birimleri İdare’nin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve bedel üzerinden listeye
eklenebilecek veya listeden çıkarılabilecektir.
5.6. İhale sonuçlandıktan sonra sözleşme imzalanmasını müteakip Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
(PMUM)' un verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. İdare tarafından işin
tüm gereklerinin yerine getirilmesi şartı ile işe başlama tarihi 01/09/2013 olarak öngörülmektedir. Bu
süreden sonra işlemlerin tamamlanması ve alıma başlanması halinde sözleşme kalan süre için geçerli
olup, yukarıda belirtilen tüketim miktarı 01/09/2013 tarihinden sonraki geçen her gün için günlük
ortalama tüketim miktarı kadar eksik kabul edilir. Bu eksiklik sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrıca iş
eksilişi olarak dikkate alınmaz. Yüklenicinin yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/08/2013 tarihine kadar
PMUM' a kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Sözleşme imzalanması ve işe başlanması ile
ilgili olarak öngörülen süreden daha sonraki bir tarihe iş ve işlemlerin sarkması halinde mal alımı için işin
başlama tarihi son işlemin tamamlanması takip eden ayın ilk gününden başlatılacaktır. Anlaşma sonrası
aboneliklerin PMUM’ ne kaydı “Tam Tedarik Anlaşması” olarak yapılacak ve PMUM’ ne karşı sorumlu
taraf YÜKLENİCİ olacaktır.
İDARE, PMUM’ne kayıt işlemleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrakı yüklenicinin talebi
doğrultusunda temin etmekle mükelleftir.
Elektrik alımına başlanacak tarih olarak öngörülen 1 EYLÜL 2013 SAAT 00:00 öncesinde gerekli tüm
işlemlerin tamamlanması YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Ancak; ihale mevzuatı gereğince öngörülen
tarihe kadar sözleşme imzalanamaması durumunda bu sorumluluk ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli
izin, ruhsat, bilgilendirme, kayıt vb. işlemlerinin tamamlanmasını takip eden dönem başından itibaren
başlayacaktır.
Yüklenicinin kusuru veya işi tamamlayamama gibi sebeplerden ötürü PMUM’a kayıt yaptırmada dönem
kaybı yaşanırsa İdare’nin uğrayacağı zararı YÜKLENİCİ tarafından karşılayacaktır. Ekte listede verilen
abonelerin dışında yeni açılan aboneler olduğu takdirde yüklenici PMUM kayıtlarını ve tüm belgeleri
hazırlayarak sözleşme birim fiyatı üzerinden yeni abonelikler için ayrıca faturalandırma yapacaktır. Bu
husustaki çalışmalarda 5.5 madde hükmü dikkate alınmalıdır. İptal edilen abonelikler sözkonusu olması
durumunda iptale ilişkin iş ve işlemler yine yüklenicinin sorumluluğunda olup, yapılacak işlemler için
gerekli bilgi ve belgelerden idarece verilmesi gerekenler, yüklenicinin bildirmesi şartı ile idare tarafından
sağlanacaktır.
5.7 YÜKLENİCİ elektrik piyasası mevzuatında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.
İdare bu yükümlülükleri yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yüklenici bundan ötürü idareden herhangi bir nam altında ilave ücret, hak ve vb. talep edemez.
5.8 Hukuki gerekçeler nedeniyle YÜKLENİCİ’nin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya
faaliyetinin son bulması yada lisansının iptal edilmesi halinde, İdare’nin yeni bir tedarikçi ile ikili
anlaşma yapıncaya kadar ki elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini (arz güvenliğinin sağlanabilmesi)
için YÜKLENİCİ, İdare’nin bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile son kaynak
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anlaşmalarının yapılması hakkında gerekli yasal işlemleri yürütecek, elektrik arzının sağlanmasını
sağlayarak, idare açısından sözleşme birim fiyatı haricinde bir bedelin ortaya çıkması halinde aradaki
farkı idareden talep etmeksizin elektrik arzını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiye ödeyecektir.
5.9. Firmalar tekliflerinde KDV hariç, salt aktif enerji bedeline ilave olarak tüm bedel, vergi, fon ve yasal
paylar dahil olmak üzere teklif vereceklerdir. Sözleşme; KDV hariç toplam tutar üzerinden yapılacaktır.
Her faturada ilgili vergi, yasal kesinti, fon vb. alanlar ayrı ayrı açıkça belirtilmek zorundadır.
Yetkili kurumlar tarafından, sözleşme süresi boyunca vergi, fon ve yasal payların kaldırılması veya
indirime gidilmesi halinde, kaldırılan veya indirilen vergi, fon veya yasal paylar için; Resmi Gazetede
yayınlanan yürürlük tarihi başlangıç alınıp ve sözleşme süresince, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu(EPDK) veya diğer yetkili kurumlar tarafından yayınlanmış ve yayınlanacak yönetmeliklerde
belirtilen oran veya miktarlar sözleşmede yazılı olan KDV hariç birim fiyattan eksiltilerek faturalara
yansıtılacaktır. Sat elektrik enerjisi perakende satış birim fiyatlarında indirim sözkonusu olması halinde
ise sözleşme bedeli ile sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan tarife fiyatı esas alınarak
yapılacak oranlama ile bulunacak yeni birim fiyat üzerinden hesaplama yapılarak faturalandırma
yapılacaktır. Sözkonusu yasal yükümlülüklerde bir artış yada ilavenin sözkonusu olması halinde sözleşme
birim fiyatı değiştirilmeden elektrik tüketim bedeli fatura edilecektir. Artışa ilişkin idareden hiçbir ad
altında ilave ücret talep edilemez.
5.10. Yüklenici, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde tanımlanan mücbir sebepler
veya lisansında yer alan özel mücbir sebepler (kurulca onaylanması şartıyla) ya da programlı kesintiler
dışında kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yükümlüdür.
Yüklenici, programlı elektrik enerjisi kesintileri hakkında İdare’ye kesintiden en az yetmişiki saat önce
yazılı olarak bildirir, İdare’nin uygun görmesi halinde programlı kesinti yapılabilir.
5.11. Mücbir sebepler dışında; yüklenicinin elektrik enerjisini herhangi bir sebepten dolayı tedarik
edemez olması durumunda ve her ne şart ve nam altında olursa olsun, idare YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmayan enerji miktarı üçüncü şahıslardan tedarik edebilir. Bu şekilde elektrik enerjisinin temin
edilmesi halinde, arzı sağlayan TEDAŞ veya kanun ile bu kurumların yerine ikame edilecek kurumlar
veya Lisans sahibi diğer tedarikçiler ile Son Tedarikle Görevli Şirket(ler) tarafından kullanılan enerji
bedeline ilişkin fatura İDARE ce ödenir. Bu ödemeye ilişkin İDARE‘nin uğrayacağı zarar (sözleşme
birim fiyatı ile enerji tedariki sonucunda idareye fatura edilen birim fiyat arasında fark olması halinde)
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
5.12. Sayacın tüketimi kaydetmemesi veya doğru kaydetmemesi halinde, EPDK’nın ilgili mevzuatına
göre, İDARE ile mutabık kalarak belirleyeceği hesaplama şekline göre düzenleyeceği tutanak, belge ve
raporlar ile daha önceki dönemlerde ortaya çıkan günlük tüketim miktarları dikkate alınarak enerji
tüketimi (sözleşme birim fiyatı aynı kalacak şekilde) tahakkuka bağlanır. Faturalamadan, sayacın hatalı
okunmasından, yanlış tarife veya yanlış çarpan faktörü uygulaması gibi hususlardan kaynaklanacak
hataların tespitinde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince (sözleşme birim fiyatı aynı kalacak şekilde) işlem
yapılır. Bu durumlarda YÜKLENİCİ ile İDARE’nin mutabakatı şarttır. YÜKLENİCİ ile İDARE arasında
mutabakat sağlanamaması halinde, bölgede görevli Dağıtım Lisansı Sahibi tüzel kişi ve İDARE’nin de
kabul edeceği ilgili yerel Mühendisler Odası tarafından görevlendirilecek birer kişinin katılımı ile
oluşturulacak hakem kurulu kararı doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Bu kurul kararı tarafları
bağlayıcı niteliktedir.
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5.13. Yüklenici; sisteme veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da tesisata müdahale ederek, tüketimin
doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya
yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi
tüketilmesini engellemek zorundadır. İdare böyle bir durumun varlığı halinde ortaya çıkan tüketimlerden
dolayı herhangi bir maddi sorumluluk altına alınmaz.
5.14. Sayaçlar ile ilgili olarak 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesi (7) nci fıkrası hükmü gereğince tesis edilecek işlemlerin
dışındaki iş ve işlemlerin Dağıtım şirketi tarafından yerine getirilmesinin takip ve kontrolü Yüklenici
tarafından yapılacak, bu hususta tesis edilen iş ve işlemlerle ilgili olarak İDARE aylık periyotlarda yazılı
olarak bilgilendirilecektir.
5.15. Tedarikci temin edeceği elektrik enerjisi için vergi , fon , diğer yasal giderler dahil, KDV hariç
olarak tek zamanlı olarak ve 1kwh için birim fiyat teklifinde bulunacaktır.
5.16.
Sayacın
arızalanması
veya
ölçme
hassasiyetinden
şüphe
edilmesi
halinde,
TEDARİKCİ/YÜKLENİCİ veya İDARE tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talebe ilişkin
işlemler sayacın/sayaçların mülkiyetinin 6446 sayılı Kanun ile devredildiği dağıtım şirketi tarafından
karşılanır. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili dağıtım şirketi tarafından İDAREYE herhangi bir ad
altında yükümlülük yada maddi külfet getirilmesi halinde bu bedel YÜKLENİCİ tarafından karşılanır. Bu
madde kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi ile gerektiğinde sökülmesi gereken sayaç
yerine ikame edecek sayaç tedariki yine YÜKLENİCİ ile dağıtım şirketi arasında çözümlenir. İDARE bu
işlemlerin yerine getirilmemesinden yada geciktirilmesinden ötürü herhangi bir tazmin yada ilave külfete
tarafı olur ise bu tazmin ve külfet de YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.
5.17. Ek de verilen bilgiler isteklileri sadece bilgilendirmek amacı ile Şartname ekine konulmuş olup, bu
belgeye dayanarak İDARE'ye hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. Yüklenici Ek listede abone
numaraları belirtilen her bir tüketim noktasını yerinde görmüş, incelemiş, mevcut abonelik ve teknik
özellik bilgilerine sahip olduğu varsayılacaktır.
5.18. YÜKLENİCİ ekte listede verilmiş olan elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında
değişiklikler olması durumunda İDARE’ den fiyat değişikliği veya başkaca herhangi bir nam altında
ilave ücret, hak talep edemez. Ancak; Kayıp katsayıları hakkında tebliğ uyarınca Dağıtım Sistemi Kaybı
uygulanabilir. Eğer var ise Trafo Kaybı ve Hat Kaybı bu değerin üzerine eklenerek Toplam Teknik
Kayıp hesaplanacaktır. Bu metod ile hesaplanacak Teknik Kayıp , Elektrik Piyasa Mevzuatında aksini
gerektirecek bir değişiklik yapılmadığı sürece Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5.19. YÜKLENİCİ, İDARE’ den hiçbir ad altında bağlantı bedeli, tarife bedeli, güvence bedeli, depozito
vs. talep etmeyecektir.
5.20. YÜKLENİCİ sağladığı elektrik enerjisi kalitesinin, 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ne
uygun olmasından sorumludur.
5.21 YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı malzeme, araç-gereç ve kullanıcıların yaratabilecekleri her
türlü tehlikeyi dikkate alarak; kendi personelinin ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personelinin
ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için gereken her türlü önlemi almakla
yükümlüdür. Bu hususta İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ mevzuatı gereğince tüm sorumluluk ve
yükümlülükler (koordinasyon yükümlülüğü hariç) YÜKLENİCİ’ye aittir. İDARE bu hususta ortaya
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çıkacak hiçbir durum ve yaptırımda taraf olmayıp, aksi halde İDARE’nin rücu etme hakkını YÜKLENİCİ
peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
5.22. YÜKLENİCİ’nin işin yapımında varsa kullanacağı tüm ekipmanlara ve malzemelere ait sertifikalar,
kalite belgelerini yada diğer yasal belge ile izinleri İDARE istediği takdirde sunmakla yükümlüdür.
5.23 İhale sürecinin uzaması ve öngörülen sürede sonuçlanmaması halinde, hizmet alım süreci bir sonraki
dönemde (Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği gereğince sözleşmenin imzalanmasını takip
eden ay başında) başlar. Bu durumda mal alımı yine sözleşme süresi kabul edilir, kalan aylar için
hesaplama, teslim alma ve ödeme yapılır. Sözleşme süresi içerisinde olmasına rağmen mal alımı
gerçekleştirilemeyen dönemler için herhangi bir hak ve tazmin talebinde bulunulamaz. Bu eksiklik iş
eksilişi olarak kabul edilemez.
6. MADDE – ABONE VE TÜKETİM BİLGİLERİ
6.1. Satış miktarının tespitinde İdare’nin tüketim birimlerindeki elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç
ve ölçü devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları esas alınacaktır. Yüklenici elektrik
enerjisini vermeye başlayacağı anda her sayaç için ‘’ Sayaç İlk Tespit Tutanağı ‘’ düzenlenecek ve
taraflarca imzalanacaktır. Tespit edilen değerden önceki tüketim bedelleri için önceki (varsa) Tedarik
firması ile gerekli olacak işlemler Yüklenici firma tarafından yapılacak, ödeme ise İDARE tarafından
gerçekleştirilecektir.
6.2. Vergiler, yasal kesintiler, fonlar ve varsa diğer fatura bileşenleri yürürlükteki Kanun ve Mevzuatlar
çerçevesinde hesaplanarak ödeme bildirimlerinde ayrı ayrı gösterilecektir. KDV hariç tüm fatura
kalemlerinin teklif birim fiyata dahil olduğu kabul edilir, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler
sözleşme birim fiyatını etkilemez. Ancak İDARE lehinde düzenlemelerin olması durumunda iş bu
şartnamenin 5.9 maddesi hükümleri dikkate alınır.
6.3. Sayacın İdare‘nin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediği tespit edilmesi
halinde varsa İdare’ nin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri
dikkate alınacak , yoksa sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki ödeme birimine esas ilk 2
tüketim dönemine ait tüketimlerin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanacaktır.
Yüklenici tarafından yapılan tahakkuk işleminde sayacın tüketim kaydetmediği dönem için gecikme
zammı uygulanmaz.
6.4. İşin ifası sırasında alınması gereken ilgili belgeleri ihaleyi kazanan YÜKLENİCİ temin edecek,
sonrasında yer teslimi yapılarak süre başlatılacaktır. YÜKLENİCİ teklif verirken Ek abone listesinde
belirtilen tesisatları görmüş, incelemiş sayılacaktır.
7. MADDE – SÖZLEŞME SÜRESİ
Serbest Tüketici Belgelerinin güncellenmesi dahil yasal prosedürün tamamlanması YÜKLENİCİ’ye aittir.
Şartname kapsamında elektrik enerjisinin alımı (öngörülen) 1 EYLÜL 2013 SAAT 00:00 tarihinde
başlar ve 31 ARALIK 2013 SAAT 24:00 tarihinde son bulur.
YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen enerji miktarının sözleşme süresinden daha önce tüketilmesi halinde,
gerçekleşen enerji tüketim miktarı şartnamede belirtilen enerji miktarının %20’sini aşmadan önce
şartnamede belirtilen alım miktarının tamamlanmak üzere olduğu hususunda İDARE’yi yazılı olarak
bilgilendirmek zorundadır. Sözleşmede belirtilen limitlerin tamamlandığını gösteren yazılı bildirim ile
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sözleşme idarenin kararı neticesinde sonlandırılır. Gerçekleşen tüketim şartnamede belirtilen miktarın
%20’si aşılmasına rağmen YÜKLENİCİ, İDARE’ye yazılı bildirimde bulunmamışsa doğabilecek maddi
zararlardan İDARE sorumlu tutulamaz. YÜKLENİCİ hiçbir tazminat vs. talep edemez.

8. MADDE – FATURAYA İTİRAZ
Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü
uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi
düzenlenmesi gibi hususları kapsar.
İDARE hatalı bildirimlere karşı, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca itiraz
edebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte, itiraza konu
tüketim bedeli ile abonenin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın
yüzde otuzdan (% 30) fazla olması durumunda, İDARE, bir önceki dönemde ödemiş olduğu tüketim
bedeli kadar tutarı son ödeme tarihinde veya öncesinde ödeyebilir. Bu durumda ödenmeyen yada eksik
ödenen tutarların doğru olduğu sonradan anlaşılması ve ödemeye tabi tutulması halinde, bu tutarlarla ilglii
olarak ait olduğu dönemin önceki dönemler olduğundan bahisle İDARE’den gecikme cezası/zammı/faizi
talep edilemez.
İtiraz, Tedarikçi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek
sonuçlandırılır. İncelemenin kime, nasıl ve ne şekilde yaptırıldığının idareye tedaylı şekilde bildirilmesi
gerekir. İtirazların incelenmesi ve sonuçlandırılmasında meri mevzuat hükümleri dışında işlem tesis
edilemez. İnceleme sonuçları İDARE’ye yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı
bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel İDARE’ye 3 (üç) iş
günü içerisinde, ödeme tarihi dikkate alınarak iade edileceği tarihe kadar 6183 sayılı Kanun’da belirtilen
ve yürürlükte olan gecikme zammı ile birlikte iade edilir veya İDARE’nin onay vermesi halinde bir
sonraki tüketim dönemine ait bedelden (bir sonraki dönem son ödeme tarihine kadar ayrıca hesaplanacak
gecikme zammı ile birlikte) mahsup edilir.
Uyuşmazlığın devamı halinde, konu ile ilgili mevzuatlar dâhilinde işlem yapılır.
9. MADDE – MÜCBİR SEBEPLER
9.1 Taraflar, diğer tarafın faaliyetlerini geçici veya daimi olarak durdurması, yangın, deprem, sel gibi
doğal afetler, iş yerindeki grev ve elektrik piyasası mevzuatında ve PMUM tarafından mücbir sebep
olarak kabul edilen durumlarda elektrik piyasası mevzuatında öngörüldüğü şekilde karşı tarafa bildirmek
suretiyle mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilir.
9.2 Taraflar, mücbir sebep hallerinde, derhal diğer tarafa söz konusu mücbir sebep halinin başlangıç
tarihini, mahiyetini ve tahmini süresini ihbar edecektir. Bu bildirimi yapmış olmak, bildirimi yapan
tarafın bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Mücbir sebep ortadan kalktığı
ve sistemin normale döndüğü taraflarca saptandığında sözleşme uygulanmaya devam eder. YÜKLENİCİ
her ne nam altında olursa olsun Mücbir Sebeplerden dolayı tazminat talebinde bulunmayacaktır. İDARE
tarafından da mücbir sebep hallerinin devamı süresince yerine getirilemeyen sözleşme hükümlerine
ilişkin yine sözleşmeden doğan cezai yaptırımları uygulamaz.
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9.3 Mücbir sebeplerin 2 (iki) haftadan fazla bir süre devam etmesi halinde İdare Sözleşme’yi tek
taraflı olarak ve tazminatsız feshedebilir.
9.4 Şartnamede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması dolayısı ile Yüklenici ’nin enerjinin kesintisiz
temini konusunda üzerine düşenleri yapmadığının tespiti durumunda İdare Yüklenici’ye tazminat
talebinde bulunabilir.
9.5 İdare’nin elektrik sistemlerinde oluşacak arızalardan dolayı dağıtım sistemine bağlanamaması,
elektrik tüketiminin azalması, deprem, yangın, sel, doğal afetler ve savaştan dolayı bina ve
tesislerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi , abonelik iptali v.b. durumlarda
Yüklenici herhangi bir tazminat talep edemez.
10. MADDE – ÖDEME
İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığınca yapılacaktır. Teklif cetvelinde belirtilen tarife için fatura kesilecektir. Fatura eklerinde
tarife gruplarına ait her bir abonenin tükettiği aylık elektrik bedeli ve madde 5.2 de istenilen bilgileri
gösterecektir.
11.MADDE – GİZLİLİK
Bu Şartname kapsamında İDARE Tüketim Birimlerine verilen ve İDARE Tüketim Birimlerinden alınan
tüm bilgiler özel ve gizlidir; bu Şartnameye yönelik uygulamalar dışında herhangi bir amaç için
kullanılamaz; Tarafların yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. Sözleşme sona
erse dahi, tarafların gizlilik yükümlülüğü 5 (beş) yıl daha devam eder.
12. MADDE – SORUMLULUK VE CEZA ŞARTLARI
İhaleye konu şartnameler, ekler ve listeler geçerlilik sıralamalarına bakılmaksızın; tam ve bütün bir iş için
vasıta olup birlikte geçerli olacak ve herhangi birinde var olan husus diğerlerinde de varmış gibi
YÜKLENİCİYE ödev yükleyecektir. Aralarında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde YÜKLENİCİ
bunu lehine tefsir etmeyecektir. İDARE’nin dikkatini çekecek ve yorumunu isteyecektir. İDARE’nin
kararı kati olacak ve yüklenici buna uyacaktır.
İhaleyi kazanan YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen hususları uygulamakla yükümlüdür. Şartnamede
belirtilmeyen hususlarda Elektrik Enerjisi alım, satım ve kullanım ile ilgili Mevzuat, Yönetmelik ve
Kanunları, E.P.D.K.' nun ilgili yönetmelikleri, tebliğ ve kurul kararları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve İlgili Yönetmelikleri ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili ikincil ve üçüncül mevzuatı geçerlidir.
YÜKLENİCİ’ nin, Enerji Mevzuatı gereği Enerji Kurum ve Kuruluşları ile yaptığı ikili anlaşmalardan
doğan yükümlülüklerini kasten veya başka herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmemesi nedenleriyle
bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin sözleşme konusu
tüketimini karşılayamaması durumunda, Resmi Elektrik Müessesesinin (bölgede sorumlu dağıtım ve/veya
tedarik şirketi, TEDAŞ vb.) enerji birim fiyatına göre düzenlenen her fatura ile sözleşme fiyatına göre
olması gereken fatura arasındaki farkı YÜKLENİCİ, İDARE’ye ödemekle yükümlüdür.
YUKLENİCİ bu teknik şartnamenin maddelerinde belirtilen ve mal alımına ilişkin şartları sağlayamadığı
durumda elektrik enerjisi temin edilen abonelerde oluşan her türlü maddi hasar, kayıp ve kaçak ile üçüncü
şahıslara verilen zararlardan ve ortaya çıkabilecek sakatlanmalı yada ölümlü kazalardan sorumlu
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olacaktır. Bu sorumluluk kapsamı her türlü yenileme, değiştirme, yerine koyma, iptal, tedavi, maddi ve
manevi tazmin vb. tüm yükümlülükler için geçerlidir.
Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ihale sonucunda sözleşme imzalanmasının ardından İdare’nin
yasal mevzuat gereği yerine getireceği işlemlerin tamamlanmasını müteakip enerji verilme işine,
İdare’den kaynaklanabilecek nedenler dışında, İdare’nin bütün tüketim noktalarında aynı anda
başlanmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm şartların yerine getirilmiş olmasına rağmen elektrik
tüketim noktalarından herhangi birine YÜKLENİCİ tarafından enerji verilememesi halinde, üçüncü
şahıslardan tedarik edilen elektirik tüketim bedeline ilişkin yapılan ödeme ile sözleşme birim fiyatına
göre yapılması gereken bedel arasında fark olması durumunda, sözkonusu fark YÜKLENİCİ den tahsil
yada mahsup edilir. Tahsil veya mahsup işleminde ödeme tarihi ile tahsil yada mahsup tarihi arasında
geçen süre için ayrıca gecikme zammı hesaplanır.
Yüklenici, sözleşme süresince ortaya çıkabilecek her türlü durumda yada anlaşmazlıkların çözüm
süreçlerinde idarenin tüm bina ve/veya tesislerinin enerjisiz kalınmaması için gerekli şekilde tedbir alır.
YÜKLENİCİ tarafından tedbir alınmaması yada enerji arzının sağlanamaması halinde İDARE tarafından
enerji ihtiyacı piyasadan yada üçüncü şahıslardan YÜKLENİCİ adına tedarik edilir. Bu tedarik işlemine
ilişkin ortaya çıkacak bedeller YÜKLENİCİ tarafından karşılanır yada İDARE tarafından
YÜKLENİCİNİN takip eden dönemler hakkedişlerinden kesilir. İDARECE, YÜKLENİCİ adına yapılan
ödemeler ile tahsil yada mahsup tarihleri arasında geçen süreler için ayrıca gecikme zammı İDARECE
hesaplanır. Bu durumun varlığı halinde İDARENİN enerjisiz kalan her abonesi için enerji arzının
sağlandığı bir önceki dönem ortalama günlük tüketim miktarına isabet eden tutar kadar tazminat her gün
için ayrıca YÜKLENİCİ’den alınır.
13. MADDE – ÖZEL HÜKÜMLER
İDARE, Kamu İhale Kanunu gereği ihale konusu alıma ilişkin hiçbir ad altında fiyat farkı
veremeyeceğinden dolayı teklif alınan birim fiyat sözleşme süresi boyunca sabit olacaktır. İlgili
kurum ve kuruluşlar elektrik enerjisi birim fiyatında herhangi bir değişiklik yapsa dahi, bu değişiklik
sözleşmede belirtilen birim fiyatları etkilemeyecektir.
İhaleye girecek firmaların serbest tüketiciye elektrik enerjisi satabilme yetkisi içeren perakende
satışa haiz tüzel kişiler olmaları şarttır. Bahse konu ile ilgili lisanslar ihale dosyasında sunulmalıdır.
İDARE yada idarenin ilgili birimleri (ilgisine göre Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Ermenek
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve/veya ayrı
faturalandırmaya tabi sayacı bulunan diğer hizmet birimleri) sözleşme uygulama süresinin ilk günü
içerisinde ihale kapsamındaki tesisatları serbest tüketici olmaya uygun ve hazır halde YÜKLENİCİ’ye
teslim edecektir. Gereken şartları taşımayan sayaç yada tesisatla ilgili olarak YÜKLENİCİ, İDAREYİ
sözleşmenin başlamasından itibaren en çok 10 iş günü içerisinde (herhalde uygulama döneminden önceki
bir tarihte) yazılı olarak bildirim yapacaktır. İdare yada ilgili birimler bu bildirimin gereğini yapmakla
yükümlüdür. YÜKLENİCİ sözleşme süresi boyunca ihale kapsamında belirtilen tesisatlar veya sayaçlarda
ortaya çıkabilecek herhangi bir değişiklik ihtiyacı durumunda; sayaçlar için 6446 sayılı Kanun gereğince
mülkiyet sahibi üçüncü şahıslar nezdinde gerekli girişimleri yaparak, değişim işlemlerini idare adına
yapmakla yükümlüdür, tesisata ilişkin işlemler ise idare ve/veya ilgili birim tarafından çözümlenecektir.
YÜKLENİCİ, olası bir sayaç değişikliği esnasında yada tesisata ilişkin yapılacak bakım, onarım, tadilat,
yenileme, onarım vb. işlemlerde her türlü güvenlik önlemini almakla mükelleftir. Bu madde kapsamında
kullanılması gereken ve idarenin dışında temin edilen sayaç, kablo vb. mal/malzeme yürürlükteki
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mevzuat hükümlerine uygun ve taraf olan üçüncü şahısların kabul ve onayladığı malzeme olmak
zorundadır.
İDARE, bu şartnameye aykırı bir durumla karşılaştığı takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme
hakkına sahiptir.
Tesislerde bulunması gereken EPDK’nın Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ’e
uygun sayaçları ve faturalamaya esas olacak tüketim bilgilerinin temin edilebilmesi için tedarikçinin
uzaktan izleme sistemine gerek duyması halinde, İdare’nin bilgisi ve onayı dâhilinde, İdare’ye ilave bir
maliyet getirmemesi kaydıyla tedarikçi tarafından temin ve tesis edilebilecektir.
Yüklenici, idare tarafından ortaya çıkabilecek soru, sorun yada aksaklıklar konusunda günün her saatinde
çözüm üretme, cevap verme, karar verme yetkinliğine sahip en az iki kişiyi, öncelikli sıra bildirerek tüm
iletişim bilgileri ile birlikte idareye bildirmek zorundadır. Bu kişilerle iletişim sağlanamaması halinde,
ortaya çıkabilecek her türlü eksik ve aksaklıklar nedeniyle oluşabilecek zararlar idarece yükleniciye rücu
edilir. Bu durumda rücu edilen her türlü külfeti yüklenici peşinen ve itiraz etmeksizin kabul ve taahhüt
etmiş sayılır.
Sözleşmenin süresinin bitmesi veya başka bir sebepten dolayı sözleşmenin sona erdirilmesi halinde son
sayaç okuma tarihi idarece yüklenici ile birlikte müştereken tutulan tutanak ile belirlenir ve bu son okuma
endeksine göre sözleşme sona erdirilir. Yüklenicinin bulunmaması yada katılmaması durumunda idarece
düzenlenecek tutanak tek başına ve resen geçerli olup, buna ilişkin yüklenici itirazda bulunamaz, tazmin
hakedemez. İdarece tutulan tutanakta ilgili teknik personelin varlığı aranır.
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