PRİMER ve SEKONDER FREKANS KONTROL HİZMETİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEVRİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR
İşbu Sözleşme;
i. Şirket
merkezi
………………………………………………………………….
………………………….. (İşbu Sözleşme’de kısaca “……………..” olarak anılacaktır) ile
ii. Şirket
merkezi
………………………………………………………………….
………………………….. (işbu Sözleşme’de kısaca “……………..” olarak anılacaktır)
arasında akdedilmiştir.
(İşbu Sözleşme’de Taraflar birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.)

adresinde

bulunan

adresinde

bulunan

MADDE 2 - TANIMLAR
2.1 Tanımlar
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ” veya “Piyasa İşletmecisi”): Görev ve sorumlulukları
Kanun’da ve DUY’da belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesi piyasası ve uzlaştırmayı çalıştırmakla görevli
birimi,
İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin
sahip olduğu lisans veya lisansları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatını,
İş Günü: Cumartesi ve Pazar günleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi tatil sayılan günler dışındaki her günü (yarım
gün resmi tatil olan günler ile idari izin günleri de İş Günü sayılır),
Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı
olarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden sorumlu birimi,
PFK Katılım Anlaşması: TEİAŞ ile her bir Taraf arasında ayrı ayrı akdedilen Primer Frekans Kontrol Rezerv Tedarik
Süreci Katılım Anlaşması’nı,
Protokol: Taraflar arasında daha sonra akdedilebilecek, Transfer Eden tarafından Transfer Alan’a temin edilecek
Transfer Miktarı’nı gösterir ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olan Protokol’ü,
Sözleşme Birim Fiyatı: Protokol’de belirtilen birim fiyatı,
SFK Katılım Anlaşması: TEİAŞ ile her bir Taraf arasında ayrı ayrı akdedilen Sekonder Frekans Kontrol Rezerv
Tedarik Süreci Katılım Anlaşması’nı,
TEİAŞ: 4628 Sayılı Kanun ile elektrik enerjisini iletmek ve Türkiye iletim sistemini işletmek üzere görevlendirilmiş
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü veya kanunla bu kurumun yerine ikame edilen veya
görevlendirilen kurum veya kuruluşları,
Transfer Alan: Transfer Eden’in Primer ve/veya Sekonder Frekans Kontrol Yükümlülüğünün Sözleşme ve
Protokol’ler altında belirlenen kısmını, karşılıklı mutabık kalınan koşullarda karşılamayı üstlenen Taraf’ı,
Transfer Başlangıç Zamanı: Protokollerde belirlenecek Primer ve/veya Sekonder Frekans Kontrol hizmet
yükümlülüğü devrinin başlayacağı tarihi,
Transfer Bitiş Zamanı: Protokollerde belirlenecek Primer ve/veya Sekonder Frekans Kontrol hizmet yükümlülüğü
devrinin sona ereceği tarihi,
Transfer Bildirimi: Transfer Eden’in Transfer Alan’a primer ve/veya sekonder frekans kontrol hizmeti
yükümlülüğünü devretmesi amacıyla YHPYS aracılığı ile yaptığı ve Transfer Miktarı ile bunların ait olduğu gün ve
saat bilgilerini içeren bildirimi,
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Transfer Eden: Kendi Primer ve/veya Sekonder Frekans Kontrol Yükümlülüğü’nün Sözleşme ve Protokol’ler altında
belirlenen kısmını, karşılıklı mutabık kalınan koşullarda Transfer Alan’a transfer eden Taraf’ı,
Transfer Miktarı: Transfer Süresi boyunca devri yapılması üzerinde Taraflarca Protokol’de mutabık kalınacak olan
MW (megawatt) cinsinden kapasite miktarını,
Transfer Onayı Bildirimi: Transfer Alan’ın Transfer Eden’den primer ve/veya sekonder frekans kontrol hizmeti
yükümlülüğünü devralması amacıyla YHPYS aracılığı ile yaptığı ve Transfer Miktarı ile bunların ait olduğu gün ve
saat bilgilerini içeren bildirimi,
Transfer Süresi: Taraflar arasında daha sonra belirlenerek Primer ve/veya sekonder frekans kontrol hizmet
yükümlülüğü devrinin başlayacağı Transfer Başlangıç Zamanı ile sona ereceği Transfer Bitiş Zamanı arasındaki
süreyi,
Uzlaştırma Dönemi: Transfer Süresi boyunca Taraflar arasında yapılacak Transfer Bildirimi ve Transfer Onayı
Bildirimi işlemleri için esas alınan birer saatlik zaman dilimlerini,
YHPYS: MYTM tarafından işletilen Yan Hizmetler Piyasası Yönetim Sistemi platformunu,
Yönetmelik: 26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler
Yönetmeliği’ni ve bu Yönetmelikte ileride yapılabilecek tüm değişiklikleri,
ifade eder.
2.2 Tanımlar İle İlgili Diğer Hükümler
“İşbu Sözleşme” ve “burada” kelimeleri ve benzeri anlama gelen kelimeler, işbu Sözleşme’nin belli bir hükmüne değil
bütününe atıf anlamına gelir. Tekil halde tanımlanmış kelimeler çoğul halde kullanılırlarsa, buna uygun benzer bir
anlam ifade edeceklerdir. Aynı şey çoğul halde tanımlanmış kelimeler için de geçerlidir.
Taraflar, İlgili Mevzuat’a yapılmış atıflarla ilgili olarak, İlgili Mevzuat’ın atıf yapılan maddesinde bir değişiklik
olması halinde, Sözleşme’de yapılan atfın değiştirilmiş madde numarasına yapılmış sayılacağı hususunda
mutabıktırlar. İşbu Sözleşme’de tanımı yapılmamış terimler, İlgili Mevzuat’taki anlamları ile geçerlidir.
2.3 Başlıklar ve Alt Başlıklar
İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıkları yalnızca referans kolaylığı amacı ile kullanılmıştır ve herhangi bir
şekilde bu Sözleşme’nin anlamını ve yorumunu etkilemez.
2.4 Ekler ve Tablolar
Sözleşme’de bulunan tablolar, örneklemeler ve formüller ile bu Sözleşme’nin ekleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir
parçasıdır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME’NİN KONUSU
Taraflar’dan her biri TEİAŞ ile Primer ve/veya Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Tedarik Süreci Katılım Anlaşması
imzalamış olup, İlgili Mevzuat uyarınca PFK ve/veya SFK ihalesinde primer ve/veya sekonder frekans kontrol rezervi
kazanmış olan Taraf’ın bu yükümlülüklerin tamamının veya bir kısmının İlgili Mevzuat’ta yer alan maddeler çerçevesinde
Taraflar arasında transfer edilme sürecinde izlenecek usul ve yöntemlerin detaylı şekilde düzenlenmesi ve ticari şartların
belirlenmesi amacıyla İşbu Sözleşme’yi akdetmişlerdir.
İşbu Sözleşme, Transfer Eden’in TEİAŞ ile imzaladığı Primer ve/veya Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Tedarik Süreci
Katılım Anlaşması kapsamında doğabilecek primer ve/veya sekonder frekans kontrol rezervinin, Transfer Miktarı
kadarlık kısmının Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde ve Yönetmelik’in PFK için 13. Maddesi ve/veya SFK için 21.
Maddesi gereğince Transfer Eden’in primer ve/veya sekonder frekans kontrol yükümlülüğünün Transfer Alan’a transferi
ile bu yükümlülüğün Transfer Alan tarafından karşılanması amacıyla akdedilmiştir.
MADDE 4 - TRANSFER BİLDİRİMİ VE TRANSFER ONAY BİLDİRİMİ
4.1 Transfer Eden, İlgili Mevzuat ve şartnamelerce belirlenmiş sürenin en geç 2 (iki) saat öncesine kadar, ilgili Uzlaştırma
Dönemi’ne ait Transfer Bildirimi’ni YHPYS’de doğru ve eksiksiz olarak yapmak ile yükümlüdür. İşbu süre müteakip
günün Transfer Bildirimi için geçerli Transfer Bildirimi Süresi’dir.
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4.2 Transfer Alan; Transfer Eden tarafından ilgili Uzlaştırma Dönemi’ne ait doğru ve eksiksiz yapılan Transfer
Bildirimi’ni İlgili Mevzuat ve şartnamelerce belirlenmiş sürenin en geç 1 (bir) saat öncesine kadar YHPYS’den
onaylamak ile yükümlüdür. İşbu süre müteakip haftanın Transfer Onayı Bildirimi için geçerli Transfer Onayı Bildirim
Süresi’dir.
4.3 Taraflar’dan herhangi biri, Sözleşme’ye uygun şekilde YHPYS’ye bildirilmiş ve onaylanmış Transfer Miktarları’nı
her iki Taraf’ın da mutabakatı olmadan hiç bir şekilde revize etmeyeceklerdir. Usulünce YHPYS’ye bildirilen ve
onaylanan Transfer Miktarları’nı revize etmek isteyen Taraf, diğer Taraf’a işbu durumu bildirmekle görevli olduğunu ve
her iki Taraf’ın da iyi niyet çerçevesinde bu durumu çözmeye ve Taraflar arasında akdedilmiş Protokoller’in tadil edilmesi
için en iyi gayreti göstereceklerini beyan, taahhüt ve kabul etmişlerdir.
Taraflarca YHPYS üzerinden bildirilen ve onaylanan Transfer Miktarı, MYTM’nin onayına sunulur ve her bir Taraf,
onayının tamamlanmasından kendi adına sorumludur.
Taraflar, YHPYS’ye ve MYTM’ye yapılacak bildirimleri Protokol’de belirtilen Transfer Miktarı’na uygun şekilde
yapmakla yükümlüdürler ancak; Protokol’de yer alan Transfer Miktarı’nın geçerliliği, söz konusu miktarların Yönetmelik
Madde 21 uyarınca MYTM tarafından onaylanmasına bağlı olacaktır. MYTM’nin Protokol’de belirlenenden ve
YHPYS’ye ve MYTM’ye yapılacak bildirimlerde yer alandan daha düşük bir miktarı onaylaması halinde Taraflar, ilgili
Uzlaştırma Dönemi için geçerli Transfer Miktarı’nın aynı şekilde tadil edilmiş olacağını kabul ederler.
İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, başta Yönetmelik olmak üzere İlgili Mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 5 – SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve aksi Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınmadıkça veya Madde 8
uyarınca feshedilmedikçe, yürürlükte kalmaya devam eder.
MADDE 6 - SÖZLEŞME BİRİM FİYATI, TRANSFER MİKTARI, ÖDEMELER
6.1 Transfer Eden’in transfer edeceği Transfer Miktarı ve Sözleşme Birim Fiyatı, Taraflarca Uzlaştırma Dönemi bazında
Protokol’de belirlenecektir.
6.2 Transfer Alan, her fatura dönemini için faturaya esas nihai uzlaştırma bildiriminin EPİAŞ tarafından yayınlanmasının
ardından üç (3) İş Günü içinde, ilgili fatura dönemi için hesaplanacak faturayı düzenleyerek Transfer Eden ile
paylaşacaktır. Taraflar’ın e-fatura sistemine mükellef olmaları durumunda fatura iletimleri e-fatura sistemi gereğince ve
usulünde yapılacaktır.
6.3 Her fatura dönemi için fatura bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
𝑛

𝑇𝑇𝐵 𝑎 = ∑ (𝑆𝐹𝐾𝑇𝐹𝑎,𝑢 ∗ 𝑆𝐹𝐾𝑇𝑀𝑎,𝑢 ) + (𝑃𝐹𝐾𝑇𝐹𝑎,𝑢 ∗ 𝑃𝐹𝐾𝑇𝑀𝑎,𝑢 )
𝑢=1

Bu formülde geçen,
TTBa

:‘a’ fatura dönemine ait Toplam Transfer Bedeli’ni (fatura bedeli),

SFKTFa,u

:‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Sekonder Frekans Transfer Fiyatı’nı,

SFKTMa,u

:‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Sekonder Frekans Transfer Miktarı’nı,

PFKTFa,u

:‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Primer Frekans Transfer Fiyatı’nı,

PFKTMa,u

:‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Primer Frekans Transfer Miktarını ’nı,

n

:‘a’ fatura dönemi içerisindeki uzlaştırma dönemi sayısını,

ifade eder.
Transfer Alan’ın herhangi bir transfer döneminde, kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple Taraflarca mutabık kalınan
Transfer Miktarı’nın bir kısmına veya tamamına ilişkin Transfer Onay Bildirimi’ni gereğince yapmaması halinde,
Transfer Onay Bildirimi’nde eksik yapılan miktar için Transfer Eden’in herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
Şüpheye mahal bırakmamak adına; Transfer Eden’in herhangi bir transfer döneminde, kendi kusurundan kaynaklanan bir
sebeple Taraflarca mutabık kalınan Transfer Miktarı’nın bir kısmına veya tamamına ilişkin Transfer Bildirimi’ni
gereğince yapmaması halinde, Transfer Bildirimi’nde eksik yapılan miktar dahil Protokol’de belirtilen Transfer
Miktarı’nın tamamı için Transfer Eden’in ödeme yükümlülüğü devam edecektir.
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6.4 İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenecek her bir fatura Türk Lirası bazında düzenlenecektir.
6.5 İşbu Sözleşme çerçevesinde düzenlenen faturaların ödemesi, faturanın düzenlenmesini müteakip 3 (üç) takvim günü
içerisinde Transfer Eden tarafından Transfer Alan’a, Transfer Alan’ın faturada belirtilen hesabına yapılacaktır. Son
ödeme tarihinin İş Günü olmaması halinde ilgili ödeme, son ödeme tarihini takip eden ilk İş Günü’nde yapılacaktır.
6.6 Sözleşme kapsamında Taraflar’ın banka havalesi olarak yapacağı ödemelere ait banka masrafları ödemeyi yapan
Tarafça karşılanacaktır.
6.4 Ödemelerin gecikmesi durumunda, ödeme tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen zaman için uygulanacak
gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranını aşmayacaktır.
MADDE 7 - TARAFLAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1 Protokol’de yer alan ve MYTM tarafından onaylanan Transfer Miktarları, her bir Taraf’ın ilgili gün/ay için üstlendiği
primer ve/veya sekonder frekans kontrol yükümlülüğünü kesin olarak ifade edecek; Transfer Alan, Transfer Eden adına
üstlendiği primer ve/veya sekonder frekans kontrol rezervini sağlamakla yükümlü olacaktır.
7.2 Madde 4 ve Madde 7.1’de belirtilen yükümlülüklerin Taraflar’dan birinden kaynaklanan bir sebeple yerine
getirilmemesi halinde kusurlu Taraf, hakları ihlal edilen Taraf’ın TEİAŞ, EPDK ve/veya ilgili diğer kurumlar tarafından
tahakkuk ettirilen tüm ceza ve uygulanan tüm yaptırımlar da dâhil olmak üzere doğacak tüm zararlarından sorumlu
olacaktır. Hakları ihlal edilen Taraf’ın TEAİŞ veya EPDK ve/veya ilgili diğer kurumlara herhangi bir ödeme yapması
gerektiği takdirde bu bedel, kusurlu Tarafça buna ilişkin yazılı talebin kendisine ulaşmasından itibaren 10 (on) İş Günü
içerisinde faizi ile beraber hakları ihlal edilen Taraf’a ödenecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Taraflar’ın
usulünce YHPYS’de bildirdikleri Transfer Miktarı’nın bir kısmının ya da tümünün MYTM tarafından onaylanmaması
halinde, eksik veya tamamen onaylanmayan miktar için herhangi bir Taraf kusurlu sayılmayacak olup, bu hususta
herhangi bir ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır.
MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
8.1 İşbu Sözleşme,
a)

Taraflar’dan birinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine tabi olmaktan çıkması; veya

b) Taraflar’dan birinin Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında
Tebliğ uyarınca iletim sistemine bağlanma veya iletim sistemini kullanma hakkının sona ermesi; veya
c)

Taraflar’dan birinin Kanun uyarınca verilen üretim lisanslarının sona ermesi, iptal edilmesi veya yürütmesinin
durdurulması; veya

d) Taraflar arasındaki fiziksel veya finansal enerji ticaretine ilişkin işbu Sözleşme haricindeki herhangi bir
sözleşmenin, Taraflar’dan herhangi birinin ilgili sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirememesi
sebebiyle feshedilmesi; veya
e)

Taraflar’dan birinin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında primer veya sekonder frekans
kontrolü sağlama yükümlülüğü bulunan üretim tesisinin kalmaması; veya

f)

Taraflar’dan birinin, konkordato ilan etmiş olması veya hakkında iflas veya tasfiye kararı verilmiş olması veya
aleyhine tasfiye veya iflas takibatına başlanmış olması; veya

g) İşbu Sözleşme’ye göre ödenmesi gereken herhangi bir bedelin, ilgili Tarafça son ödeme tarihine kadar
ödenmemesi ve diğer Tarafça ihlalin bildiriminden itibaren 3 (üç) iş günü içinde düzeltilememesi halinde; veya
h) Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan esaslı bir yükümlülüğünü zamanında ve gereği gibi ifa
etmemesi ve/veya işbu Sözleşme’nin esaslı bir hükmünü ihlal etmesi ihlalin bildiriminden itibaren 3 (üç) iş günü
içinde düzeltilememesi halinde; veya
i)
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hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, diğer Tarafça ilgili tarih itibariyle feshedilebilir. Sözleme’nin işbu
Madde’de belirtilen durumlar sebebiyle feshi halinde Taraflar, fesih tarihine kadar doğmuş alacaklarını fesih tarihinden
sonraki ilk 10 (on) İş Günü içinde ödemekle yükümlüdürler.
8.2 İşbu Sözleşme’nin Madde 8.1’de ve Madde 8.4’te belirtilen durumlardan herhangi biri sebebiyle feshedilmesi halinde
feshe sebebiyet veren Taraf, diğer Taraf’ın işbu Sözleşme’nin feshi sebebiyle uğradığı tüm zararları tazmin etmekle
yükümlüdür.
8.3 Yasal düzenlemeler sebebiyle, piyasa koşullarının önemli ölçüde değişmesi ve Sözleşme koşullarının Sözleşme’den
beklenen amaç doğrultusunda uygulanabilirliğini yitirmesi halinde, işbu değişiklikler sonucu ticari şartlarda oluşabilecek
değişiklikler Taraflarca görüşülerek değişen konuya yönelik ortaya çıkan ticari şartlar gözden geçirilecektir. Değişecek
koşullarla ilgili mutabakat sağlanamaması durumunda Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi yazılı bildirimi takiben 1 (bir) ay
sonunda tazminatsız olarak feshetme hakkı mevcuttur.
8.4 Taraflar’dan herhangi birinin Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, diğer Taraf, ihlal eden Taraf’a,
anılan ihlali gidermesi için noter kanalı ile 3 (üç) İş Günlük süre verecektir. Anılan sürenin bitimine rağmen, ihlalde
bulunan Taraf’ın söz konusu ihlalini gidermemesi halinde, diğer Taraf’ın noter kanalıyla yazılı bildirimde bulunarak
derhal Sözleşme’yi feshetme hakkı mevcuttur.
8.5 İşbu Sözleşme’nin sona ermesi, Taraflar’ın sona erme tarihine kadar muaccel olmuş alacaklar ve doğmuşsa 3. Madde
son paragraf uyarınca ödenecek meblağlara ilişkin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerini etkilemez.
8.6 İşbu Sözleşme, Taraflar’ın yazılı mutabakatı ile her zaman feshedilebilir.
8.7 Taraflar’dan herhangi biri, Taraflarca akdedilmiş, geçerli ve yürürlükte herhangi bir Protokol olmaması koşuluyla
işbu Sözleşme’yi diğer Taraf’a yapacakları yazılı bildirimi takip eden 30 (otuz) takvim günü sonrasında feshedebilir.
MADDE 9 - GİZLİLİK
Taraflar işbu Sözleşme'nin ve Protokoller’in yerine getirilmesi ile ilgili olarak Sözleşme'nin ve Protokoller’in diğer
Taraf’ı hakkında öğrendiği veya diğer Taraf’tan elde ettiği tüm bilgilerin tam bir gizlilik içinde tutulacağı hususunda
anlaşmaya varmışlardır. Taraflar’dan hiçbiri, diğerinin önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşme kapsamında
paylaşılan bilgileri, işbu Sözleşme'de aksi belirtilmediği takdirde yayımlayamaz, nakledemez, yayamaz, ifşa edemez veya
kullanamaz. Bu paragrafta yer alan kısıtlamalar şu hallerde uygulanmayacaktır:
(i)

İfşa sırasında herkes tarafından bilinen bilgiler;

(ii)

İşbu Sözleşme'ye dahil olan Taraflar’ın artık gizli olmadığına karar verdikleri bilgiler,

(iii)
Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince
açıklanması zorunlu tutulmuş bilgiler (açıklanmadan önce diğer Taraf’ı en uygun şekilde bilgilendirmek ve istenilen bilgi
ile sınırlı olmak kaydıyla).
Taraflar’ın bu maddeden kaynaklanan yükümlülükleri işbu Sözleşme’nin süresi ile sınırlı olmayıp bilgilerin gizliliğinin
korunması yükümlülüğü işbu Sözleşme’nin feshinden veya sona ermesinden sonra da, sona erme ve/veya fesih sebebine
bakılmaksızın, 2 (iki) yıl süreyle devam eder.
MADDE 10 - BİLDİRİMLER
10.1 Taraflar, Madde 10.2 saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşme kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak, fesih
bildirimlerinin ise noter kanalıyla Ek-1’de yer alan ikametgah adreslerine yapılacağını kabul ederler. Taraflar’ın işbu
Sözleşme’de yazılı bulunan adreslerinin, yasal tebligata elverişli adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak bildirimlerin
geçerli olacağını ve bu adreslerinde, meydana gelecek değişiklikleri en geç iki (2) İş Günü içerisinde yazılı olarak karşı
Taraf’a bildirmeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’de belirtilen ve/veya daha önce usulünce bildirilmiş adreslere yapılacak
tebligatların ve bildirimlerin geçerli ve yasal olarak yapılmış sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.
10.2 Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak Protokol’lere ilişkin Ek-1’de belirtilen e-posta adreslerine karşılıklı
gönderilecek iletilerin yazılı bildirim mahiyetinde olduğunu, aynı gün tebliğ alınmış kabul edileceklerini ve bu iletilerin
usulüne uygun tebligat yerine geçeceğini, işbu e-posta adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri derhal yazılı olarak
karşı Taraf’a bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

v1.0

PfK/SfK Yükümlülüğü Devir Sözleşmesi

5

Protokoller, yazılı olarak veya Taraflar’ın Ek-1’de belirtilen e-posta adresleri aracılığıyla, aralarında mutabık kalmaları
halinde bağlayıcı kabul edilecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, her bir Taraf, kendisine e-posta yoluyla
gönderilen bildirimde mutabık ise, mutabık kaldığı hususunu diğer Taraf’a e-posta yoluyla bildirecektir ve ancak bu
durumda Protokol akdedilmiş sayılacaktır.
Taraflar’ın ileteceği bütün bildirimlerin, talimat ve emirlerin yazılı olması, açıkça anlaşılacak şekilde ve yerine
getirilmelerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek tarzda kaleme alınmış olmaları gerekir.
10.3 Taraflar, Ek-1’de e-posta adresleri aracılığıyla birbirlerine gönderdikleri her türlü yazışma, tebligat, e-posta ve
iletinin de, işbu Sözleşme’den veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak doğacak herhangi bir ihtilaf, dava veya takip esnasında,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189. ve 193. Maddeleri uyarınca kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
MADDE 11 - MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı,
terör hareketleri ve sabotajlar gibi (“Mücbir Sebep”) sebeplerin varlığı halinde, olaydan etkilenen Taraf’ın gerekli özen
ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen, olayın etkilerinin önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya
giderilemeyecek olması ve bu durumun olaydan etkilenen Taraf’ın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmesini kısmen ya da tamamen engellemesi halinde, ilgili yükümlülük Mücbir Sebep süresince yerine
getirilmeyecektir.
Mücbir Sebep’ten etkilenen Taraf, mümkün olan en kısa zamanda ve en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde durumu diğer
Taraf’a yazılı olarak bildirecektir. Mücbir Sebep halinin azami 30 (otuz) gün süre ile devam etmesi halinde, bu sürenin
sonunda Taraflar’dan herhangi biri dilerse Sözleşme’yi derhal ve tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin
feshetme hakkına sahiptir.
Mücbir Sebep sayılan bir halin gerekçesiyle işbu Sözleşme’nin feshedilmesi durumunda; Mücbir Sebep’in oluştuğu tarihe
kadar işbu Sözleşme kapsamında doğmuş bedeller Madde 6’da belirtilen hükümler çerçevesinde ödenecektir ve Taraflar
işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine dayanarak bundan başka bir ad altında ödeme talebinde bulunmayacaklardır.
MADDE 12 - UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ
12.1 Uygulanacak Hukuk
İşbu Sözleşme ve Protokoller Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
12.2 İhtilafların Karşılıklı Sözleşme İle Halli
Taraflar, aralarında vuku bulan herhangi bir ihtilafı yargı yoluna gitmeden önce, yasal sürelerden doğan kısıtlamalar
nedeniyle haklarını korumak için yapacakları başvuru halleri hariç ve/veya bu hakları saklı kalmak kaydıyla Taraflar’dan
birinin yazılı çağrıda bulunmasını takiben üç (3) günlük bir süre içerisinde karşılıklı anlaşma yolu ile çözümlemeye gayret
göstermeyi kabul eder.
12.3 İhtilafların Yargı Yoluyla Halli
Yukarıda Madde 12.2 uyarınca Taraflarca anlaşmaya varılamaması halinde ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez
Mahkemeleri (Çağlayan) ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 13 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
13.1 Hükümlerin Ayrılabilirliği
Sözleşme’nin temel unsurlarına ilişkin olmaması kayıt ve şartı ile ilgili mevzuatta yapılacak herhangi bir değişiklik veya
yetkili idari ya da yargı merciinin aldığı karar sonucunda, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz hale
gelmesi, Sözleşme’nin geri kalan hüküm, koşul, bölüm ve kısımlarının geçerliliğini etkilemez.
13.2 Yeni Mevzuat Uygulama ve Yönetmelikler
Taraflar, Sözleşme’nin esasına etki etmemek/uygulanmasına engel olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin yürürlüğe
girmesinden sonra ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümlerindeki değişikliklerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yetkili merciler tarafından konulacak tüm
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yeni mevzuat hükümlerinin, kararların ya da uygulamaların Sözleşme'ye ve Sözleşme kapsamında yapılacak tüm
hesaplamalara derhal uygulanacağını peşinen kabul ederler.
13.3 Devir Temlik Yasağı
Taraflar, işbu Sözleşme ve Protokoller kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, diğer Taraf’ın, öncesinde yazılı onayı
olmadan kısmen veya tamamen başkalarına devir veya temlik edemezler. Böyle bir yazılı onayın verilmesinden
gerekçesiz olarak imtina edilemez.
13.4 Feragat Etmeme
Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması veya
kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz
konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin
herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı
anlamına gelmez.
13.5 İlave Faaliyetler
İşbu Sözleşme Taraflar’ının her biri işbu Sözleşme'nin ve Protokoller’in amacını gerçekleştirmek için makul olarak
gerekli olabilecek her türlü araç ve belgeleri düzenleyecek, imzalayacak, kabul edecek veya gerekli diğer işlemlerde
bulunacaktır.
13.6 Vergi, Resim ve Harçlar
İşbu Sözleşme'nin ve Protokoller’in imzası ve uygulamasından doğan damga vergisi dışındaki her türlü vergi, resim,
harcın ödenmesi verginin mükellefi ve/veya sorumlusu olan Taraf'a aittir. Bu mükellefiyetin zamanında veya kanunlara
uygun bir surette yerine getirilmemesinden ya da eksik yerine getirilmesi yüzünden doğabilecek ikmalen, re’sen veya
idarece tarhiyat konusu vergiler ile gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları dâhil her türlü cezalar da ilgili Taraf’a
ait olup, ilgili Tarafça ödenecektir.
İşbu Sözleşme kapsamında damga vergisi doğması halinde Taraflar arasında %50 (yüzde elli) oranında paylaşılacaktır.
13.7 Sözleşme’nin Bütünlüğü
İşbu Sözleşme bölümleri ve ekleri, Protokoller de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme’ ye de bir bölümü ile ilgili olarak
eklenmiş tüm belgeler, Taraflar arasındaki Sözleşme’nin bütününü oluşturur ve Taraflar arasında Sözleşme'nin konusu
ile ilgili olarak daha önceden imzalanmış tüm sözleşmelerin, düzenlemelerin ve açıklamaların yerine geçer.
13.8 İşbu Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik Taraflar’ın önceden yapacakları karşılıklı yazılı mutabakat ile geçerli
hale gelecektir.
MADDE 14 - İMZA VE YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Taraflar arasında ../../…. tarihinde iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilmesiyle yürürlüğe girmiş olup,
her bir Taraf birer asıl nüshayı saklayacaktır.

…………………………..
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EK 1- YAZIŞMA VE BİLDİRİM ADRESLERİ

v1.0

………………..

………………..

Adres:
…………………………………………
…………………………. ………. ……………
Telefon No: (___) ___ __ __

Adres:
………………………………………
…………………………. ………. ……………
Telefon No: (___) ___ __ __

E-posta adresleri:
…………………@…………………..
…………………@…………………..

E-posta adresleri:
…………………@…………………..
…………………@…………………..
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EK 2-TİCARİ UYGULAMA PROTOKOLÜ

Primer ve Sekonder Frekans Kontrol Hizmeti Yükümlülüğünün Devri
Ticari Uygulama Protokolü
…….. Frekans Kontrol Hizmeti Yükümlülüğünün Devri

Hizmet Türü:
Transfer Eden:
Transfer Alan:
Transfer Başlangıç Zamanı:
Transfer Bitiş Zamanı:
Transfer Miktarı ve Sözleşme
Birim Fiyatı:

Tarih: ../../…. Saat: ..:..
Tarih: ../../…. Saat: ..:..
Transfer Süresi boyunca her gün için geçerli Transfer Miktarı aşağıdaki
tablodaki gibi olacaktır:
Saat

Transfer Miktarı
(MW)

Sözleşme Birim
Fiyatı (TL/MWh)

00:00-00:59
01:00-01:59
02:00-02:59
03:00-03:59
04:00-04:59
05:00-05:59
06:00-06:59
07:00-07:59
08:00-08:59
09:00-09:59
10:00-10:59
11:00-11:59
12:00-12:59
13:00-13:59
14:00-14:59
15:00-15:59
16:00-16:59
17:00-17:59
18:00-18:59
19:00-19:59
20:00-20:59
21:00-21:59
22:00-22:59
23:00-23:59

İşbu Protokol, ../../…. tarihinde Transfer Eden ve Transfer Alan arasında imzalanan Primer ve Sekonder Frekans Kontrol
Hizmeti Yükümlülüğünün Devri Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçasıdır. Protokol’de kullanılan terimler
Sözleşme’deki anlamlarını ifade eder.
Yukarıda yazılan bilgiler üzerinde mutabık kaldığınızı belirtilen e-postayı bizimle paylaşmanız halinde, işbu yukarıda yer
alan Ticari Uygulama Protokol’ü, Taraflar arasında bağlayıcılık kazanacaktır.
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