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Bölüm I. Giriş
Madde 1.01 Genel Kapsam
İşbu FİH Kullanım Kuralları Türkiye elektrik iletim şirketi olan “Türkiye
Elektrik İletim A.Ş.” ile Yunanistan elektrik iletim şirketi olan “Independent
Power Transmission Operator” Kontrol Bölgeleri arasında ithalat ve ihracat
olmak üzere her iki yönde İhale İşleticisi olan SEE CAO tarafından tahsis
edilmiş Kullanıma Açık Kapasitesinin (KAK) kullanımına yönelik hüküm ve
koşulları içerir. İşbu Dokümanda “Türkiye Elektrik İletim A.Ş.” bundan böyle
TEİAŞ olarak, “Independent Power Transmission Operator” ise bundan
böyle IPTO olarak adlandırılacaktır.
İşbu FİH Kullanım Kuralları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
tarafından Kurul Kararı ile onaylanan ve 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat
Yönetmeliği” çerçevesinde TEİAŞ tarafından geliştirilmiş ve onaylanmıştır.
İşbu FİH Kullanım Kuralları, 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında KAK’ın
kullanımı ile ilgili bütün konuları düzenler. KAK, İhale İşleticisi olarak SEE
CAO tarafından Fiziksel İletim Hakları (FİH) şeklinde tahsis edilir.

Madde 1.02 Tanım ve Kısaltmalar
Alışveriş Programı:

İşbu FİH Kullanım Kuralları’nda
belirtilen koşullara göre kabul edilen
Program
Bildirimi
ve
İSİ’ler
tarafından
gerçekleştirilen
ilgili
süreç.
TEİAŞ’in hızla hareket etmesi
gereken acil durumlarda Tahsis
Edilmiş olan FİH’lerin düşürülmesi.
SET Katılımcısının talebi üzerine,
burada belirtilen yükümlülüklerini
yerine getirmesi için çıkarılan, sınırlı
bir süre için geçerli olan, her türlü
istisna ve mahsuptan feragat eden,
gayri kabili rücu ve direkt olarak
uygulanabilir banka teminatıdır. Bu
madde aynı zamanda, FİH sahibi
tarafından çıkarıldığında, ilk Banka
Teminatının,
usulüne
göre
imzalanmış ve Sistem İşleticisi
TEİAŞ
tarafından
onaylanmış,
kapasitenin
kullanımından
kaynaklanan
yükümlülüklere
uymak, İlk Banka Teminatının
geçerliliğini uzatmak veya FİH

Azaltma:
Banka Teminatı:

1

Kullanım
Kuralları’ndan
kaynaklanan tüm yükümlülükleri
yerine getirmek için her şekilde
tadilini de kapsar.
Uygulama Dönemini takip eden yılın
Mart ayının son Takvim Günü
ENTSO-E tarafından yetkilendirilmiş
bir Bölgesel Ofis tarafından bir
piyasa katılımcısına verilen ve
Kullanıcıları
sınırötesi
ticarette
tanımlayan, alfa-nümerik ENTSO-E
kimlik kodudur.
(bkz. http://www.entsoe.eu)
Bir ihale ya da İkincil FİH Piyasa’sı
üzerinden
alınan
FİH’in
kullanılmasıyla elektrik nakillerinin
gerçekleştirildiği gün.
İletim ve dağıtım sistemlerinin
toplamından oluşan ulusal elektrik
sisteminin diğer bir ülkeye ait
elektrik sistemine bağlanması.
İletim ve dağıtım sistemlerinin
toplamından oluşan ulusal elektrik
sisteminin başka bir ülkenin elektrik
sistemine
bağlantısını
sağlayan
enerji iletim ve dağıtım tesisi.
İthalat ve/veya ihracat faaliyeti
çerçevesinde
yapılan
elektrik
enerjisi nakli için kullanılacak
enterkonneksiyon
hattı
kapasitesinin tahsisinde kısıt olması
halinde
FİH
sahibi
tarafından
ihalede
başarılı
olan
teklif
sonucunda
İhale
İşleticisine
ödenmesi gereken Kısıt Yönetimi
Bedeli.
Türkiye ve ilgili ülke arasındaki
enterkonneksiyonlardaki sınırötesi
elektrik enerjisi transfer kapasitesi.
Kar amacı gütmeyen bir uluslararası
kuruluş olarak ve Avrupa Birliği’nin
714/2009 sayılı Sınırötesi Elektrik
Ticareti
Tüzüğü’nde
belirtildiği
şekilde, Topluluk düzeyinde iç
elektrik piyasasında entegrasyonun
tamamlanmasını, sınırötesi elektrik
ticaretinin iyileştirilmesini, Avrupa

Banka Teminatı Son Geçerlilik
Tarihi:
EIC kodu:

Enerji Nakil Günü:

Enterkonneksiyon:

Enterkonneksiyon Hattı:

Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli:

Enterkonneksiyon Kapasitesi:
ENTSO-E ( “Avrupa Elektrik İletim
Sistemi İşletmecileri Şebekesi”)
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elektrik iletim şebekesinin optimal
yönetilmesini,
koordineli
işletilmesini ve arz güvenliğinin
sağlanmasını teminen tüm İletim
sistemi
İşleticileri
arasında
işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla
kurulmuş uluslararası kuruluş.
4628 sayılı Yasa ile kurulan ve
amacı; elektriğin, doğal gazın,
petrolün ve LPG'nin yeterli, kaliteli,
sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle
uyumlu bir şekilde tüketicilerin
kullanımına sunulması için, rekabet
ortamında özel hukuk hükümlerine
göre faaliyet gösterebilecek, mali
açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir
enerji piyasasının oluşturulması ve
bu piyasada bağımsız bir düzenleme
ve denetimin sağlanması olan Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu.
Elektrik
enerjisi
transferi
için
megavat (MW) olarak ifade edilen
Enterkonneksiyon
Kapasitesini
kullanma hakkı.
Bir FİH Sahibinin, ihale kapsamında
aldığı bir FİH’in İkincil FİH Piyasası
üzerinden
başka
bir
SET
Katılımcısına devri.
İşbu belge
İhale ya da İkincil FİH Piyasası
üzerinden FİH alan SET Katılımcısı.
İhale Platformunda yayınlanan ve
SEE CAO’ya üye ülkeler arasındaki
enterkonneksiyonların tahsisi ile
ilgili kuralları içeren döküman
FİH’lerin tahsisi için İhaleleri ve
İkincil FİH Piyasasını yöneten tüzel
kişilik. İşbu doküman boyunca SEE
CAO
İhale
İşleticisi
olarak
anılacaktır.
İhale Platformunda ihaleye ilişkin
sunulan bilgiler.
Bir FİH sahibi tarafından sahip
olunan FİH’in tamamının veya bir
bölümünün başka kayıtlı bir SET
Katılımcısına
devrine
imkân
sağlayan mekanizma.

EPDK:

Fiziksel İletim Hakkı (FİH):

FİH Devri:

FİH Kullanım Kuralları
FİH Sahibi:
İhale Kuralları

İhale İşleticisi:

İhale Şartnamesi:
İkincil FİH Piyasası:
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İSİ’ler:

TEİAŞ, ESO EAD ve IPTO’yu içeren
İletim Sistemi İşleticileri.
Cumartesi, Pazar ve işbu FİH
Kullanım
Kuralları’nın
ekinde
belirtilen ve bunlara ilaveten yetkili
makamlarca
yıl
içinde
de
belirlenebilecek resmi tatiller hariç
her gün.
SET Katılımcısının işbu FİH Kullanım
Kuralları’nda
bildirilen
tüm
hükümlere uyma beyanı (EK-I).
FİH’lerin tahsisi ile ilgili olarak İhale
sonunda İhale İşleticisi tarafınca
belirlenen
ve
kapasiteyi
tanımlamakta
kullanılan
kod
numarası.
İthalat ve/veya ihracat faaliyeti
çerçevesinde
yapılan
elektrik
enerjisi nakli için kullanılacak
enterkonneksiyon
hattı
kapasitesinin
tahsisinde
İhale
İşleticisine ödenen bedel.
Belirli bir enterkonneksiyon hattı
için hesaplanmış bulunan Net
Transfer
Kapasitesinden
Tahsis
Edilmiş
Kapasite’nin
çıkarılması
sonucu bulunan megavat cinsinden
(MW) elektrik enerjisi güç miktarı.
Sınırötesi
elektrik
ticareti
faaliyetinde bulunmak üzere SET
Katılımcılarının sunması gereken ve
kapsamı Madde 3.03’de belirtilen
teminat olarak kabul edilebilecek
kıymetler.
SET Katılımcısı tarafından Program
Bildirimiyle ilgili muhatabı olarak
bildirilen tüzel kişilik.
TEİAŞ’ın makul kontrolü dışında
gerçekleşen,
bir
hatasından
kaynaklanmayan
ve
öngörülemeyen, TEİAŞ ve/veya
komşu İSİ’ler tarafından makul
derecede teknik, finansal ve/veya
ekonomik tedbirlerle çözülemeyen
ve TEİAŞ’ın iş bu belgede yer alan
FİH Kullanım Kuralları hükümlerine
bağlı yükümlülüklerini geçici veya

İş Günü:

Kabul Beyanı:
Kapasite Anlaşması Kimlik Kodu:

Kısıt Yönetimi Bedeli

Kullanıma Açık Kapasite (KAK)

Mali Teminat

Muhatap:
Mücbir Sebep
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daimi olarak yerine getirmesine
engel olan bir olay veya durum.
Bir enterkonneksiyon hattı için
ulusal elektrik sistemi ile komşu
ülke elektrik sistemi arasında; her
iki elektrik sisteminde uygulanan
bütün
güvenlik
kriterleri
ve
gelecekte oluşabilecek belirsizlikler
de dikkate alınarak hesaplanan
transfer
edilebilen
megavat
cinsinden (MW) azami elektrik
enerjisi güç miktarı.
Enerji Piyasaları İşletme Anonim
Şirketi (EPİAŞ)
FİH’in kullanılması amacıyla MW
tam sayı değerinden ifade edilen
alışveriş programının bir FİH sahibi
ya da muhatab(lar)ı tarafından
saatlik olarak TEİAŞ’a bildirilmesi.
Güneydoğu Avrupa’da üye ülkeler
arasındaki enterkonneksiyonlara ait
kapasitenin üye ülkeler adına tahsisi
için kurulan, TEİAŞ’ın da kurucu
ortakları arasında yer aldığı ve
merkezi
Karadağ’da
yer
alan
kuruluş
SEE CAO’ya üye ülkeler arasındaki
enterkoneksiyonlara ait kapasitenin
tahsis edildiği ve aynı zamanda
İkincil FİH Piyasası için de kullanılan
web sitesi

Net Transfer Kapasitesi (NTK):

Piyasa İşletmecisi:
Program Bildirimi:

SEE CAO (“Güneydoğu Avrupa
Koordineli İhale Ofisi”)

SEE CAO İhale Platformu (İhale
Platformu)

http://www.seecao.com
Sınırötesi Elektrik Ticareti (SET)
Katılımcısı:

Sınırötesi
elektrik
ticareti
gerçekleştirmek amacı ile TCAT
platformuna kayıtlı tüzel kişilik.
İhale
İşleticisi
tarafından
gerçekleştirilen enterkonneksiyon
kapasitesi tahsis işlemi.
SET
Katılımcısının
kullanımına
ayrılan
Enterkonneksiyon
Kapasitesi.
Takvim günü çalışma günlerini ve
tatil günlerini içerir.
SEE CAO tarafından tahsis edilen
FİH’lerin kullanımı için kullanılan,

Tahsis:
Tahsis Edilmiş Kapasite:
Takvim Günü:
TCAT Platformu:
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Program Bildirimleri de yapılan web
sitesi( https://tcat.teias.gov.tr ).
Kayıtlı adresi Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No:12, 06520
Çankaya Ankara, Türkiye olan
Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi.

TEİAŞ:

Uygulama Dönemi

İşbu FİH Kullanım Kuralları’nın
uygulanacağı
01.01.2018
ile
31.12.2018 arasındaki dönem.

Yetkili Makamlar:

Türkiye’nin her türlü devlet makamı
ya da bu devlet makamlarına bağlı
her türlü yerel, ulusal birimi,
makamı,
dairesi,
müfettişliği,
bakanlığı,
bakanı,
mahkemesi,
resmi ya da kamu ya da tüzel
kişiliği.

Madde 1.03 FİH Kullanım Kuralları’na İlişkin Genel
Hususlar
İhale Kuralları, İhale İşleticisinin internet adresinde yayınlanan kurallardır.
İşbu FİH Kullanım Kuralları diğer konulara ilaveten öncelikle TürkiyeYunanistan Enterkonneksiyonu FİH Kullanım Kuralları’nı tanımlar.
İşbu FİH Kullanım Kuralları, TEİAŞ ve IPTO'nun Kontrol Alanları arasındaki
Enterkonneksiyonların Kapasitesinin kullanımına ilişkindir ve Uygulama
Dönemi süresince uygulanır.
FİH Kullanım Kuralları sadece Madde 9.06’da belirtildiği şekilde tadil edilir.

Madde 1.04 FİH’lerin Kullanılmasının Yasal Çerçevesi
FİH Sahipleri, işbu FİH Kullanım Kuralları’na göre kendilerine verilen
Enterkonneksiyon Kapasitesinin kullandırılması dışında TEİAŞ’tan başka bir
hak talebinde bulunamaz.
Enterkonneksiyon Kapasitesine ilişkin olarak ihale sonuçları bir yanda TEİAŞ
için, diğer yanda da ilgili görevlerini yerine getirmekle yükümlü olan FİH
sahibi için bağlayıcıdır. TEİAŞ, ilgili SET Katılımcısına elektrik enerjisi
transferi için Enterkonneksiyon Kapasitesini sunmakla ve ilgili SET
Katılımcısı da burada tanımlanan tüm gerekli ödemeleri yerine getirmekle
ve finansal teminatları sunmakla yükümlüdür.
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Madde 1.05.Borçların Tahsili
TEİAŞ ile IPTO kontrol bölgeleri arasında ithalat ve ihracat olmak üzere her
iki yönde gerçekleştirilen FİH kullanımından kaynaklanan tüm borçları
Sistem İşleticisi olarak TEİAŞ tahsil eder.
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Bölüm II. Genel Hükümler
Madde 2.01 İhaleler
TEİAŞ ve IPTO Kontrol alanları arasındaki ihaleler SEE CAO tarafınca
yürütülür. İhale ile ilgili bütün kurallar ve hükümler için SEE CAO’nun
internet adresinde yer alan “İhale Kuralları” geçerlidir.

Madde 2.02 İhale İşlemleri
SEE CAO işlemlerini aşağıdaki web adresinden gerçekleştirir:
http://www.seacao.com

Madde 2.03 TCAT Platformu
TEİAŞ, FİH kullanımı için bir web platformu kullanır. Bu web platformunun
adresi şu şekildedir:
https://tcat.teias.gov.tr
TCAT Platformunda aşağıdaki bilgiler yer alır:
1.

İşbu FİH Kullanım Kuralları;

2.

İşbu FİH Kullanım Kuralları’na göre yapılan duyurular;

3.

Uygulama Dönemi için Türkiye Resmi Tatil Günleri (EK-V);

4.

TEİAŞ irtibat kişilerinin isimleri, faks ve telefon numaraları ve eposta adresleri;

5.

SET Katılımcılarınca indirilip kullanılan, FİH Kullanımı ile ilgili
dokümanların formatları;

6.

Bakım Dönemleri;

7.

Programlı bakımın uzaması ya da uzun vadede öngörülemeyen
olaylar ve koşullar dolayısıyla gerçekleşen kesintiler;

8.

Kayıtlı olan SET Katılımcılarının listesi;

9.

Veri alışverişiyle ilgili tüm bilgiler ve TCAT Platformu Kullanım
Kılavuzu;

10.

İlgili diğer her tür bilgi.

Bu sitenin FİH Kullanımı ile ilgili bölümlerine giriş, bir kimlik doğrulama
süreci (kullanıcı adı ve şifre) ve -eğer bu opsiyon kullanılmak istenirseönceden tanımlanmış statik IP adresi ile yapılır.
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Madde 2.04 SET Katılımcısının Etik Davranışı
İşbu FİH Kullanım Kurallarının ihlali halinde, SET Katılımcıları Madde 3.04’de
belirtildiği üzere kayıt dışı bırakılabilirler.

Madde 2.05 Para Birimi
FİH Kullanımına ilişkin finansal teminatlar ve finansal bilgiler Avro (€)
cinsinden, FİH kullanımı ile ilgili ödemeler ise Türk Lirası (TL) olarak
gerçekleştirilir.

Madde 2.06 Zaman Birimleri
İşbu FİH Kullanım Kuralları’nda yer alan tüm zaman birimleri Merkezi
Avrupa Saatine (CET) göredir.

Madde 2.07 Bilgi Teknolojileri (BT) Sisteminde Arıza
Olması Durumunda Uygulanacak İndirgenmiş Yöntem
BT sisteminde ya da İletim Sistemi İşleticisinin kullandığı cihazlarda
yaşanan ciddi aksaklıklar, işbu FİH Kullanım Kurallarıyla ilgili herhangi bir
işlemin değiştirilmesi, iptal edilmesi ya da askıya alınmasına neden olabilir.
İletim Sistemi İşleticisi, eğer mümkünse TCAT Platformunda bu durumu
duyuracaktır.
Bu nedenle BT sisteminde arızalanma olması durumunda (yukarıda
tanımlandığı şekilde) TEİAŞ aşağıdaki işlemleri yerine getirir:
1.

TEİAŞ, SET Katılımcılarına alınması gereken tedbirleri bildirir.

2.

TEİAŞ, TCAT Platformunda mümkünse ayrıca erteleme,
İndirgenmiş Yönteme geçiş, iptal vs konusunda bilgi yayınlar.
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Bölüm III. Katılım Şartları
Madde 3.01 Kayıt için Uygunluk Şartları
SET Katılımcısı olarak sınırötesi FİH’lerin kullanımı için ön koşul TEİAŞ’a
başarılı şekilde kayıttır. TEİAŞ kaydına dâhil olmak için tüzel bir kişiliğin,
Türk hukuku kapsamında aşağıdaki şartları yerine getirmesi gereklidir:
1.

İhracat için EPDK tarafından verilen tedarik veya üretim lisansına,
ithalat için EPDK tarafından verilen tedarik lisansına sahip olmak;

2.

Kayıtlı EIC koduna sahip olmak;

3.

Elektrik ticareti konusunda pazar kurallarına uyacak şekilde Piyasa
İşletmecisine kayıtlı olmak;

4.

TEİAŞ’la Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması ve varsa diğer ilgili
anlaşmaları imzalamış olmak ve bu anlaşmalar kapsamında
gereken garanti koşullarını yerine getirmiş olmak;

5.

Müflis ya da tasfiye durumunda olmayan bir şirket olmak;

6.

TEİAŞ’a borcu olmayan bir şirket olmak;

7.

Madde 3.04’e göre TEİAŞ tarafından Kayıt Dışı bırakılmamış olmak
ve Geçici Olarak Askıda olmamak.

Sistem İşleticisi, FİH kullanım işlemleri sırasında SET Katılımcısının kayıt
şartlarını yerine getirmediği yönünde yeterli kanıt olması halinde Madde
3.02, Madde 3.03 ve Madde 3.04’deki hükümlerden bağımsız olarak, SET
Katılımcılarının FİH kullanımına izin vermeme hakkına sahiptir.

Madde 3.02 Kayıt İşlemi
TEİAŞ, Katılım Şartlarına göre katılımı haiz olan ve kayıt dışı bırakılmamış
olan SET Katılımcılarının listesini TCAT Platformunda yayınlar. Listeye
yapılan itirazlar, koşulların uygunluğuna göre elektronik olarak yapılmalıdır.
TEİAŞ, SET Katılımcıları tarafından sunulan itirazları inceler ve kararını TCAT
Platformunda yayınlar.
İşbu FİH Kullanım Kuralları’na göre Türkiye ile Yunanistan kontrol alanları
arasında enterkonneksiyon kapasitesini kullanmak isteyen SET Katılımcıları
TCAT Platformundan aşağıdaki dokümanları indirmeli, yetkili temsilci(leri)
tarafından doldurmalı ve imzalı dokümanları TEİAŞ’a teslim etmelidir:
1.

FİH Kullanım Kuralları

2.

Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyonu ve ilgili yön (ithalat veya
ihracat) için Süreli Kesin Teminat Mektubu (EK-II, Kesin Teminat
Mektubunu veren makam tarafından imzalanmalıdır)
10

SET Katılımcıları SEE CAO tarafından yapılacak Kapasite Tahsis İhalelerine
girmeden, sadece SEE CAO tarafından tahsis edilen kapasitenin Türkiye
tarafındaki muhatapları olarak sınırötesi ticaret yapmak istiyorlarsa, TEİAŞ
tarafından aksi belirtilmedikçe işbu FİH Kullanım Kuralları dökümanında
açıklanan Banka Teminatını vermek zorundadır.
Kabul Beyanının, temsil yetkilerini gösteren noter onaylı bir belge ve imza
sirküleri ile tamamlanması gerekir. Ek-X’da açıklanan başvuru evrakları
asıllarının, EK-V’de belirtilen adrese posta ile gönderilmesi veya elden
teslimi gerekir, ancak söz konusu evraklar önceden faks ile de gönderilebilir.
SET Katılımcısının TEİAŞ’ı her türlü değişiklikten haberdar etme
yükümlülüğü vardır. TEİAŞ’ın kayıt yenileme ve/veya burada belirtilen
dokümanların yenilenmesini isteme hakkı vardır.
SET Katılımcısı, Kabul Beyanını imzalayarak ve sunarak, işbu FİH Kullanım
Kuralları’nı ve eklerini aldığını, okuduğunu ve kabul ettiğini ve buradaki tüm
koşullara uyacağını teyit eder.
Kullanıcılar Ek-X’da
zorundadır.

verilen

prosedürlere

göre

TEİAŞ’a

başvurmak

TEİAŞ, Kayıt Başvurusunu alırken Madde 3.01’de belirtilen şartların yerine
getirildiğini ve sunulan bilginin doğruluğunu kontrol eder.
Doğrulama yapıldıktan sonra, tüm şartların yerine getirilmiş olması
durumunda, TEİAŞ başvuruyu aldıktan sonra en geç 10 (on) iş günü içinde
başvuruyu onaylar.
TEİAŞ, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde SET Katılımcıları kaydını oluşturur
ve TCAT Platformunda yayınlar:
1.

SET Katılımcısının ismi;

2.

EIC Kodu;

3.

Durumu (Aktif, Askıya Alınmış (Pasif), İptal edilmiş);

İlgili SET Katılımcısının Kayıt işlemi, TEİAŞ tarafından işletilen TCAT
Platformuna erişim kodunun verilmesinin ardından yürürlüğe girer.
Eksik bilgi olması ya da işbu FİH Kullanım Kuralları’na uyulmaması halinde
TEİAŞ, SET Katılımcısını elektronik posta ile ya da yazılı olarak
bilgilendirecektir.

Madde 3.03 Mali Teminatlar
TEİAŞ’a sunulan her bir banka teminatı, Türkiye hukukuna tabidir. Teminat
olarak kabul edilecek değerler aşağıda listelenmiştir:
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1.

Bankalar ve bankacılık yetkisine haiz özel finans kuruluşları
tarafından verilen Süreli Kesin Teminat Mektubu,

2.

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

3.

İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen
yabancı bankaların düzenleyecekleri Süreli Kesin Teminat
Mektubu,

4.

Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşların kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan
bankaların veya bankacılık yetkisine haiz özel finans kuruluşlarının
düzenleyecekleri Süreli Kesin Teminat Mektubu

Bu kredi kuruluşu SET Katılımcısının kendisi olmamalı, SET Katılımcısını
kontrol etmemeli ya da SET Katılımcısı tarafından ticaret hukuku
çerçevesinde kontrol edilmemelidir. Banka Teminatı’nın içeriği EK-II’de
sunulmaktadır.
SET Katılımcısının kayıt amacıyla TEİAŞ’a aşağıda belirtildiği şekilde her bir
yön için (ithalat veya ihracat) bir banka teminatı vermesi gerekir:
1)

Tutar 50 000 (elli bin) €’dur, ve

2)

Sona erme tarihi en erken Banka Teminatı Son Geçerlilik Tarihi
olmalıdır.

TEİAŞ Platformunda yayınlanan işbu FİH Kullanım Kuralları dökümanında
SET Katılımcısının TEİAŞ’a banka teminatı vermek yerine Banka Garantisi
sağlanması hüküm ve şartları çerçevesinde banka teminatı miktarını
yatırabileceği banka hesabını da belirtir (Ek-IX). Bu durumda SET Katılımcısı
işbu FİH Kullanım Kuralları’nın banka teminatına atıfta bulunan bütün
kısımlarında TEİAŞ tarafından belirtilen banka hesabına aynı miktardaki
parayı yatırma hakkına sahiptir. SET Katılımcısı paranın bankaya yatırıldığı
ile ilgili dekont aslını TEİAŞ’a sunar.
Banka teminatı bir kere sunulduktan sonra, SET Katılımcısının Uygulama
Dönemi için Türkiye-Yunanistan sınırındaki FİH’in kullanımını kapsar. SET
Katılımcısının Türkiye-Yunanistan sınırında ve ilgili yönde Uygulama
Döneminde kapasiteyi kullanması için yeni banka teminatı sunmasına gerek
yoktur. Ancak, SET Katılımcısına ait bir banka teminatı kapsamında ödeme
yapılması ile ilgili bir talep olması durumu bunun dışındadır. Bu durumda
SET Katılımcısının burada açıklanan koşullara göre ilgili ilave banka
teminatını vermesi gerekir, aksi takdirde SET Katılımcısı Geçici Olarak
Askıya Alınır ve işbu FİH Kullanım Kuralları’nın Geçici Olarak Askıya
alınmaya ilişkin hükümleri uygulanır.
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Süreli Kesin Teminat Mektupları, Teminat Mektubunun geçerli olduğu son
tarih olan Banka Teminatı Son Geçerlilik Tarihi’nden önce geri verilmez.
Ancak, SET Katılımcısının başvuru tarihi itibarı ile TEİAŞ’a karşı bütün
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması halinde, ilgili SET Katılımcısının
TEİAŞ’a yapacağı usulüne uygun yazılı başvuru ile Türkiye-Yunanistan
enterkoneksiyonu ve ilgili yön için verilmiş olan teminat mektubu kendisine
iade edilebilir. İlgili SET Katılımcısı Uygulama Dönemi boyunca belirli bir
enterkonneksiyon ve yön için ilgili Teminat Mektubu’nun süresinden önce
iadesini sadece 1 kez isteme hakkına sahiptir.
TEİAŞ, SET Katılımcısından Uygulama Dönemi’nde daha önceden
öngörülemeyen piyasa koşulları dolayısıyla banka teminatının miktarını
arttırmasını isteyebilir. Bu durumda SET Katılımcısı, TEİAŞ’ın yazılı
bildiriminin ardından banka teminatı miktarını 5 (beş) iş günü içinde
arttırmak zorundadır.
SET Katılımcısının, katılmak istediği enterkonneksiyonlar ve yönler için
banka teminatının miktarını arttırmaması ve TEİAŞ’a yukarıdaki süreler
içinde gerekli teminatı vermemesi durumunda, SET Katılımcısı Geçici Olarak
Askıya Alınır ve işbu FİH Kullanım Kuralları’nın Geçici Olarak Askıya
Alınmaya ilişkin hükümleri uygulanır.
Mali Teminat’ların iadesi ile ilgili oluşacak maliyetlerden SET Katılımcısı
sorumludur.

Madde 3.04 Kaydın Güncellenmesi
SET Katılımcısı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde başvuru
formunu kullanarak TEİAŞ’ı en geç 10 Takvim Günü içerisinde yazılı olarak
bilgilendirmek zorundadır.
Bilgilendirmenin zamanı içerisinde yapılmamasından dolayı
çıkabilecek olumsuzlukların sorumluluğu SET Katılımcısına aittir.

ortaya

a. Kaydın Silinmesi
Bir SET Katılımcısının artık bir SET Katılımcısı olarak kayıtlı olmayı
istememesi halinde TEİAŞ’ı yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Bu talep
aşağıdaki koşullarda yerine getirilir:
1.

SET Katılımcısının işbu FİH Kullanım Kuralları kapsamında TEİAŞ’a
karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi.

Kaydı silinen SET Katılımcısı Bölüm III’e göre kayıt sürecini yerine getirerek
kayıt için yeniden başvurabilir. Ancak bu kapsamda Uygulama Dönemi
süresince en fazla 2 (iki) kere başvuru yapılabilir.
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b. Geçici Olarak Askıya Alınma (Pasifleştirme)
SET Katılımcısının:
a.

Mali
yükümlülükleri
yönünden
Türkiye-Yunanistan
enterkonneksiyonu ve yönlerin birinde ya da hepsinde temerrüde
düşmüş olması (Mali yükümlülüklerini ödeme süresi içerisinde
yerine getirmemesi),

b.

Şebeke Kullanım şartlarını yerine getirmemesi,

durumlarından en az birinin oluştuğunun belirlenmesini takip eden 7 (yedi)
iş günü içerisinde TEİAŞ, SET Katılımcısına hem faks hem de alındı teyitli
iadeli taahhütlü posta ile Geçici Olarak Askıya Alınmasına neden olabilecek
durum/durumlar
ve
belirtilen
durumun/durumların
giderilerek
yükümlülüklerini yerini getirmesi için bildirimin tebliğinden itibaren 4 (dört)
iş gününü aşmayan süreyi belirten yazılı bildirimi gönderir.
Bildirim’de belirtilen süre sonunda SET Katılımcısının Geçici Olarak Askıya
Alınmasına neden olan şartların tamamının ortadan kalkmaması halinde
Bildirim’de yükümlülükleri yerine getirmek için verilen süre sonunu takip
eden ilk iş günü itibari ile TEİAŞ’ın SET Katılımcısını Geçici Olarak Askıya
Alma hakkı vardır.
Geçici Olarak Askıya Alındığı TEİAŞ tarafından SET Katılımcısına faks ve eposta ile acilen bildirilir.
Geçici Olarak Askıya Alınma durumunda:
a.

İlgili SET Katılımcısı, kendisine ait ödeme yükümlülüklerinden muaf
olmaz,

b.

İlgili SET Katılımcısı işbu FİH Kullanım Kuralları’ndan kaynaklanan
tüm
yükümlülüklerini
yerine
getirene
kadar
tüm
enterkonneksiyonlar ve yönlerdeki Program Bildirimi hakkını
kaybeder,

c.

Geçici Olarak Askıya Alınma süresi en fazla 3 (üç) ay olacaktır. İlgili
SET Katılımcısının bu dönem içinde yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde bu maddede yer alan “Kayıt Dışı Bırakılma”
fıkrası uygulanır.

İlgili SET Katılımcısı, TEİAŞ’ın saat 12:00’den önce aşağıda sıralanan
yükümlülüklerini yerine getirdiği günden sonraki 2. İş Günü Program
Bildirimine yeniden katılabilir:


TEİAŞ’ın, ilgili SET Katılımcısının işbu FİH Kullanım Kuralları ve
özellikle Madde 3.01, Madde 3.02 ve Madde 3.03 kapsamındaki
tüm
yükümlülüklerini
ya
da
bunlardan
kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulaması ve/veya;
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TEİAŞ’ın ilgili SET Katılımcısı tarafından henüz ödenmemiş olan ve
vadesi gelen faturaların bedelinin tamamını tahsil etmesi ve/veya,



Yetkili
makam(lar)ın
ilgili
SET
Katılımcısının
ihalelere
katılabileceğini gösteren kararının ilgili SET Katılımcısı tarafından
TEİAŞ’a iletilmesi.

c. Kayıt Dışı Bırakılma
İlgili SET Katılımcısının aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlaması
halinde:
1.

İşbu FİH Kullanım Kuralları’nı ihlal etmesi, ya da FİH kullanım
işlemlerini sekteye uğratması ya da sekteye uğratma ihtimali olan
hareketlerde bulunması;

2.

Geçici Olarak Askıya alındıktan sonra geriye kalan yükümlülüklerini
en fazla 3 (üç) ay olan Geçici Olarak Askıya Alınma süresi içerisinde
yerine getirmemesi;

3.

Kendisini müflis ya da tasfiye durumunda ilan etmesi;

4.

Bir mahkeme kararıyla müflis ya da tasfiye durumunda ilan
edilmesi,

5.

Türkiye’de Piyasa İşletmecisine kayıt hakkını kaybetmesi;

6.

Lisansının iptal edilmesi veya SET Katılımcısının lisansının iptal
edildiği/edileceği konusunda TEİAŞ’ın EPDK’dan bilgi alması

İlgili SET Katılımcısı TEİAŞ tarafından Kayıt Dışında bırakılır. Bir SET
Katılımcısı bir takvim yılı içerisinde 2 defa Kayıt Dışı bırakılırsa söz konusu
SET Katılımcısı o takvim yılının sonuna kadar TEİAŞ tarafınca düzenlenen
hiçbir kapasite tahsis ihalesine, İkincil FİH Piyasasına ve Program Bildirimi
süreçlerine katılamaz.
Bu hüküm, yetkili makam(lar)ın ilgili SET Katılımcısının Program Bildirimi
sürecine ve ihalelere katılabileceği yönündeki kararının ilgili SET Katılımcısı
tarafından TEİAŞ’a iletilmesi halinde uygulanmaz.
Kayıt Dışı Bırakılma TEİAŞ tarafından ilgili SET Katılımcısına hem faks hem
de iadeli taahhütlü posta ile (alındı teyitli) acilen bildirilir ve faks bildiriminde
yazılan tarihte ya da teyidin alındığı tarihte (hangisi önce ise) geçerli hale
gelir.
Kayıt Dışı Bırakılma halinde:
a.

İlgili SET Katılımcısı, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem
işletiminden doğan tüm bedelleri ödemekle yükümlüdür.
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b.

TEİAŞ, ilgili SET Katılımcısı tarafından Türkiye-Yunanistan
enterkonneksiyonu ve ilgili yönlerdeki kapasitenin kullanımı için
verilmiş Mali Teminat(lar)ı gelir olarak kaydeder. Ödeme
talebinden kaynaklanan tüm ek masraflar FİH sahibine yansıtılır.
SET Katılımcısının Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyonu ve ilgili
yönlerdeki kapasitenin kullanımı için verdiği Mali Teminatı’nın SET
Katılımcısının işbu FİH Kullanım Kuralları’ndan kaynaklanan mali
yükümlülüklerinden az olması durumunda; SET Katılımcısınca
TEİAŞ’a verilmiş diğer teminatlar (veya TEİAŞ’ın bildirdiği banka
hesabına yatırılan ve banka teminatına denk gelen tutarlar) da
TEİAŞ tarafından gelir olarak kaydedilir. SET Katılımcısı tarafından
TEİAŞ’a verilen teminat(lar)ın miktar(lar)ının
işbu İhale
Kurallarından kaynaklanan mali yükümlülüklerden az olması
durumunda
karşılanmayan mali yükümlülüklerin tazmini
hususunda TEİAŞ’ın hakkı baki kalacaktır.

c.

İlgili SET Katılımcısı, Kayıt Dışı Bırakılma bildirimini almasının
ardından mali yükümlülükleri ile ilgili olarak TEİAŞ’ın bütün ödeme
taleplerini süresi içinde yerine getirmelidir.

d.

İlgili SET Katılımcısı, Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyonu, tüm
yönler için Program Bildirimi süreçlerine katılamaz. SET Katılımcısı
Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyonu ve tüm yönlerde kendisine
tahsis edilmiş olan tüm FİH’leri kaybeder.

e.

Kayıt dışı bırakılan SET Katılımcısı TEİAŞ’a karşı bütün
yükümlülüklerini yerine getirdiğinde, Bölüm III’e göre kayıt
sürecini yerine getirerek kayıt için yeniden başvurabilir. Ancak bu
kapsamda Uygulama Dönemi süresince en fazla 2 (iki) kere
başvuru yapabilir.
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Bölüm IV.İhale İşlemleri
Madde 4.01 İhale Şartnamesi
İhale Şartnamesi İhale Platformunda yayınlanır.

Madde 4.02 İhaleler
İhale Platformunda ilan edilen sınırlardaki KAK’ların tahsisi için yapılacak
ihaleler, İhale İşleticisi tarafından gerçekleştirilir.
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Bölüm V. İhale Sonuçlarının Belirlenmesi
Madde 5.01 FİH’lerin Tahsisi
KAK, İhale Platformunda yayımlanan İhale Kuralları çerçevesinde sunulur.

Madde 5.02 İhale Sonuçlarının Yayınlanması
İhale sonuçları, İhale Platformunda yer alan süre içinde İhale Platformunda
yayınlanır.

Madde 5.03 İhale Sonuçlarına İtiraz
İhale sonuçlarına itiraz, İhale Kuralları’nda belirtilen süre içerisinde yine
İhale Kuralları’nda belirtilen esaslara göre yapılır.
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Bölüm VI. İkincil FİH Piyasası
İhale İşleticisi, İkincil FİH Piyasasını Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyonu
üzerinde her iki yönde de işletir. FİH’lerin devri, İhale Kuralları’nda yer alan
hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.
Bir FİH'in devredilmesi söz konusu olduğunda, yeni FİH Sahibi Madde 7.01
uyarınca Muhatap Bildirimi yapmakla yükümlüdür.
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Bölüm VII. FİH Kullanımı
TEİAŞ Türkiye’deki şebeke kullanımına ilişkin yasal gerekliliklere, olası
elektrik ithalat/ihracat yasaklarına ve yürürlükte olan Teknik ve Piyasa
kurallarına ve ilgili ihale sonuçlarına uygun olarak iletim hizmetlerini
yürütür.
TEİAŞ, mücbir sebeplere bağlı zorunlu haller ve planlanmış bakım ve/veya
planlanmamış şebeke koşulları dönemleri dışında, ilgili SET Katılımcısı için
sadece Tahsis Edilmiş Kapasitenin emre amade olmasını sağlar.

Madde 7.01 Muhatap Bildirimi
SET Katılımcıları TCAT Platformunu kullanarak Muhatab(lar)ı hakkındaki
bildirimi Program Bildirimi eşleştirmesi için TEİAŞ’a göndermekle
yükümlüdür.
SET Katılımcıları TCAT Platformunun kullanım dışı olduğu durumlarda EKVII’yi kullanarak Muhatab(lar) hakkındaki Muhatap Bildirimini Program
Bildirimi eşleştirmesi öncesinde TEİAŞ’a göndermekle yükümlüdür.
SET Katılımcıları Muhatap Bildirimini kullanarak Muhatab(lar)ını aşağıda
belirtildiği şekilde belirler:
1. Türkiye elektrik piyasasında sınırötesi elektrik ticareti yapabilen
lisanslı bir SET Katılımcısı olan FİH Sahipleri Yunanistan enerji
piyasasında Türkiye-Yunanistan sınırında ilgili yönde sınırötesi elektrik
ticareti
yapabilen
kayıtlı
piyasa
katılımcı(lar)ını
ilgili
Enterkonneksiyonun diğer ucundaki Muhatab(lar)ı olarak belirler.
2. İhale sonucu FİH tahsis edilen veya İkincil FİH Piyasasından FİH
devralan piyasa katılımcı(ları)nın Türkiye’deki Muhatab(lar)ı da söz
konusu FİH’i kullanabilmek için TEİAŞ’a Muhatap Bildirimi’nde
bulunmak zorundadır.
Türkiye Elektrik Piyasasına kayıtlı her SET Katılımcısı, Türkiye Elektrik
Piyasası çerçevesinde yürütülen faaliyetler için diğer zorunlulukların yanı
sıra Türkiye Elektrik Piyasası Kurallarına göre hareket etmekle yükümlüdür.
FİH sahibi FİH’lerin kullanımına en geç 2 (iki) gün kala D-2 saat 12.00’e
kadar TCAT Platformunu kullanarak (kullanım dışıysa mesai saatleri içinde
EK-VII’yi kullanarak faks yolu ile) TEİAŞ’ı Muhatapları hakkında
bilgilendirmelidir. Aynı FİH Sahibi aynı ürün için birden fazla bildirim
göndermişse yalnızca son gönderilen bildirim geçerli kabul edilir. TEİAŞ
yalnızca belirtilen süre içinde aldığı bildirimi işleme tabi tutar. FİH sahipleri
Muhatap Bildirimi’ni kullanırken belirlemek istedikleri muhatap TCAT
platformundaki listede yer almıyorsa çalışma saatleri içinde TEİAŞ’ı e-posta
veya faks ile bilgilendirmek zorundadır. Bu durumda TEİAŞ IPTO ile
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görüşerek söz konusu şirketin karşı tarafta faaliyet gösterdiği teyitini
alacaktır.
Söz konusu teyit sonucu olumlu ise; TEİAŞ, FİH sahibi tarafından gönderilen
bildirimi takip eden iş günü en geç saat 12:00’e kadar TCAT Platformuna
söz konusu muhatap firmayı ekler.
Söz konusu teyit sonucu olumsuz ise veya IPTO tarafından bir geri dönüş
olmazsa TEİAŞ bu durumu FİH sahibine e-posta ile bildirir ve söz konusu
muhatap firma TCAT Platformuna eklenmez.
Bildirimde verilen bilgiler yanlış, eksik veya zamanında gönderilmemişse
TEİAŞ, FİH Sahibinin D Günü için Program Bildirimini 0 MW olarak belirleme
hakkına sahiptir.
Muhatap Bildirimi son gönderme zamanı aşılmışsa, her iki kontrol alanı
arasında gerçekleştirilecek Program eşleştirme sürecinde ilgili katılımcının
programları tamamen yok sayılacaktır.
Bir SET Katılımcısı Yunanistan sınırı için en fazla 10’a kadar firmayı
Muhatab(lar)ı olarak belirleyebilir. Muhatapların kaydı yapılmamışsa, tahsis
edilen FİH’ler kullanılamaz.

Madde 7.02 FİH’lerin Kullanımı için Program Bildirimi
1. FİH Sahibi veya Türkiye’deki Muhatab(lar)ı Yıllık ve Aylık FİH’lerin
kullanımına yönelik Program Bildirimini D'nin Enerji Nakil Günü olarak
geçtiği D-1 günü en geç saat 08.00’a kadar TEİAŞ'a bildirmek
zorundadır.
2. FİH Sahibi veya Muhatab(lar)ı Günlük FİH’lerin kullanımına yönelik
Program Bildirimini D'nin Enerji Nakil Günü olarak geçtiği D-1 günü
en geç saat 14.00’a kadar TEİAŞ'a bildirmek zorundadır.
Program Bildirimi TCAT Platformu kullanılarak gerçekleştirilir. TCAT
Platformunun devre dışı olması durumunda Ek-VII’deki form kullanılarak
ESS Program Bildirimi Sistemine uygun olarak Ek-II’de bildirilen işletmesel
irtibat kişisinin elektronik posta adresinden Ek-V’de belirtilen adrese
elektronik posta ile gönderilmelidir.
TEİAŞ’a bildirilecek olan Program Bildirimi SET Katılımcısı için bağlayıcı
niteliktedir.
Program Bildirimi IPTO’dan gelen Program Bildirimi ile karşılaştırılır. Bir
tutarsızlık söz konusu olduğunda ilgili SET Katılımcısından Program
Bildirimini düzeltmesi talep edilir.
Program Bildirimi’nde belirtilen FİH miktarı SET Katılımcısının sahip olduğu
maksimum FİH miktarını aşarsa, SET Katılımcısından Program Bildirimini
süresi içinde gözden geçirmesi talep edilir.
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TEİAŞ tarafından SET Katılımcısına her hangi bir düzeltme talebi iletilmemiş
olsa dahi Program Bildiriminin işbu FİH Kullanım Kurallarına uygunluğundan
Program Bildirimi yapan SET Katılımcısı sorumludur.Gözden geçirilen geçerli
bir Program Bildirimi zamanında sunulmamışsa, SET Katılımcısının Program
Bildirimi 0 (sıfır) MW olarak uygulanır.
FİH Sahibi tarafından edinilmiş FİH'e uygun olsa bile, FİH Sahibi ve
Muhatab(lar)ı arasında uyumlu olmayan bir programdan TEİAŞ sorumlu
değildir.
TEİAŞ ve IPTO kontrol alanları arasındaki enterkonneksiyon üzerinden
elektrik alışverişi yapmak amacında olan her FİH Sahibi veya Türkiye
tarafındaki Muhatab(lar)ı aynı zamanda Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğine uygun olarak Piyasa İşletmecisi’ne de program bildirimi
yapmak zorundadır.
FİH Sahibi veya Türkiye’deki Muhatab(lar)ı’nın TEİAŞ’a gönderdiği ve TEİAŞ
ile IPTO arasında gerçekleştirilen Program eşleştirme süreci sonucunda
nihai hale gelen Program Bildirimi ile FİH Sahibi veya Türkiye’deki
Muhatab(lar)ı’nın Piyasa İşletmecisine gönderdiği Program Bildirimi’nin
birbirinden farklı olması halinde Dengeleme-Uzlaştırma Yönetmeliğinde
öngörüldüğü şekilde dengesizlik cezası ödemek durumundadır.
FİH Sahibi ve Muhatab(lar)ının Program Bildirimleri birbiriyle uyumlu değilse
TEİAŞ ve IPTO, ENTSO-E İşletme El Kitabı 2.Politikası gereğince
(Programlama ve Muhasebe) programlanan alışverişleri azaltacaktır.
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Bölüm VIII. Ödeme
SET Katılımcıları tahsis edilen FİH’ler için Enterkonneksiyon Kapasite
Bedelini İhale İşleticisine öder. Bununla birlikte ayrıca ilgili mevzuatta şart
koşulan iletim sistemi sistem kullanım ve işletim ücretleri ve ilgili diğer
ödemeleri de TEİAŞ’a öder.

Madde 8.01 FİH’ler için İletim Sistemi Sistem Kullanım
ve Sistem İşletim Bedeli
Şebeke kullanımına ilişkin tüm ücretler, İhale İşleticisine ödenecek
Enterkonneksiyon Kapasite Bedelinin ödenmesinden bağımsız olarak TEİAŞ
tarafından tahsil edilir.

(a) Faturanın Ödenmemesi
Ödenmesi gereken miktarın tamamı ödenmediği takdirde, ilave herhangi bir
uyarı yapılmaksızın ödenmeyen kısma gecikme zammı uygulanır.
Gecikme zammı oranı olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun’un 51 inci maddesinde belirtilen faiz oranı esas alınır.
Gecikme zammına ilişkin bedeller her ay sonu itibariyle ilgili FİH sahibine
faturalanır.
Gecikme zammı vade sonu tarihini takip eden ilk günden fatura toplamının
tam olarak ödendiği güne kadar işler.
Vade tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödenmeyen fatura tutarlarının
tahsilatı için uyarı yapılmaksızın yasal yollara başvurulur.
Geç Ödeme İhale İşleticisi tarafından yapılıyorsa gecikme zammı oranı
olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun
51. maddesinde belirtilen faiz oranı esas alınır.

Madde 8.02 Vergilerin ve İlgili Diğer Masrafların
Ödenmesi
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü vergi, resim, harç, vb.
masraflar TEİAŞ'ın konuyla ilgili muhatabı tüzel kişiye aittir ve ilgili mevzuatı
uyarınca tahsil edilir.

Madde 8.03 Borç ve Alacakların Mahsubu
SET Katılımcıları bir ihale veya TEİAŞ’ın talebi sonucu oluşan
yükümlülüklerine bağlı olarak ortaya çıkan hiçbir borcu mahsup etme
ve/veya TEİAŞ’a ödememe veya borçları erteleme hakkına sahip değildir.
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SET Katılımcıları borçlarından sadece
TEİAŞ'a
ödeme yaparak
azledileceklerini ve bir borcun IPTO’ya ödenmesinin katılımcıların TEİAŞ’a
karşı yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını kabul etmiş olurlar.
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Bölüm IX. Diğer Hükümler
Madde 9.01 Bilgiler / Bildirimler
İşbu FİH Kullanım Kuralları dahilinde yapılan her bildirim yazılı olarak
yapılmalı ve işbu FİH Kullanım Kuralları’nın farklı bir uygulama öngördüğü
durumlar dışında EK-VI’da belirtilen TEİAŞ adresine gönderilmelidir.
İşbu FİH Kullanım Kuralları’na yönelik bütün değişiklik ve düzeltmeler ilgili
FİH Kullanım Kuralları’nın yeni sürümünün TEİAŞ Platformunda yayınlaması
yoluyla SET Katılımcılarına bildirilir. FİH Kullanım Kuralları’nın her
sürümünün farklı bir numarası olur.
FİH Kullanım Kuralları ve/veya eklerinin herhangi bir kısmı geçersiz, kanuna
aykırı, hükümsüz ve/veya uygulanamaz ise kalan kısım/kısımlar bu
sebepten etkilenmez ve geçerliliği ve uygulanabilirliği devam eder. Geçersiz,
kanuna aykırı, hükümsüz ve/veya uygulanamaz kısımlar veya hükümler;
amaçlanan ekonomik ve yasal etkiyi mümkün olduğunca elde edebilmek için
geçerli, yasal ve/veya uygulanabilir kısımlar ve hükümlerle değiştirilir.

Madde 9.02 Sorumluluğun Sınırlandırılması
1.

TEİAŞ bir SET Katılımcısının Program Bildirimi sürecine katılması
veya katılamaması veya Program Bildirimi süreci sonucu azaltılmış
veya iptal edilmiş alışveriş programları sonucu oluşan zararlardan
SET Katılımcısı veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu değildir. SET
Katılımcısı kendisine veya üçüncü taraflara ait söz konusu zararlara
ilişkin iddialarla ilgili olarak TEİAŞ’ı sorumlu tutamaz ve tazminat
talep edemez.

2.

Her durumda TEİAŞ’ın sorumluluğu yalnızca doğrudan (bilfiil) ve
belgelenmiş zararlarla ve 7.fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla
sınırlıdır. FİH Kullanım Kuralları’ndan kaynaklanan veya ilgili
zararlara yönelik beyanlar, tipik ve öngörülebilir addedilen
doğrudan zararlarla sınırlıdır. TEİAŞ hiçbir şekilde herhangi bir kar
kaybı, iş kaybı veya diğer dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu
tutulamaz.

3.

SET Katılımcıları TEİAŞ'a karşı sadece işbu FİH Kullanım
Kurallarından kaynaklanan ya da işbu FİH Kullanım Kuralları ile
bağlantılı olmak üzere, kusur derecesine bakılmaksızın icrai ya da
ihmali her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

4.

TEİAŞ, FİH’leri olanaklar çerçevesinde emre amade kılar. Bu
hüküm, Mücbir sebep, beklenmeyen dış etkiler (örneğin aşırı ve ani
yük akışı değişiklikleri) veya Mücbir sebep oluşturmayan
durumların sebep olduğu diğer ciddi işletme koşulları ile ilgilidir.
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Azaltma yalnızca ilgili ulusal ve uluslararası şartlara uygun olarak
makul ve uygulanabilir teknik/ekonomik faaliyetlerle giderilir.
5.

İhale Kuralları uyarınca FİH’lerin tahsisi, hiçbir şekilde SET
Katılımcısının
elektrik
enerjisinin
sınırötesi
ticaretinin
gerçekleştirilmesine hak kazandığı şeklinde yorumlanamaz. İletim
Sistemindeki arızalar veya sınırlamalar, bir ihalede tahsis edilen
Enterkonneksiyon Kapasitesinin arzına ilişkin bir kusur olarak
kabul edilmez.

6.

TEİAŞ, tüm bildirimlerin zamanında sunulmaması konusunda
sorumluluk kabul etmez.

7.

İşbu FİH Kullanım Kuralları’ndan doğan veya buna bağlı bir sebeple
ortaya çıkan bütün zararlar için TEİAŞ’ın sorumluluğu toplam
10.000 (onbin) TL ile sınırlıdır.

8.

2. ve 3. Fıkralar uyarınca tarafların sorumlulukları kapsamında
oluşan zararlar "belgelenmiş zararlar" üzerinden öncelikle karşılıklı
anlaşma yoluyla tazmin edilecek, bu konuda anlaşma
sağlananamaması hâlinde "bir yargı makamı tarafından nihai
olarak karara bağlanmış zararlar" ile sınırlı olacaktır.

Madde 9.03 Gizlilik
TEİAŞ, işbu FİH Kullanım Kuralları gereğince açıklanan tüm bilgileri gizli
sayar ve ilgili SET Katılımcısının yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara
açıklamaz. Gizli bilgiler, “Gizli” olarak belirtilen tüm yazılı bilgileri veya yazılı
olarak açıklanmayan ticari yönden hassas bilgileri içerir.
Bilgilerin Avrupa Birliği kurumlarına, idari ve düzenleyici makamlara ve
yargı yetkisine sahip mahkemelere ve yukarıda geçen konular için tayin
edilen hakemlere açıklanmasının zorunlu kılındığı durumlarda veya bu
bilgilerin bir mahkemede veya hakem karşısında açıklanmasının mahkeme
tarafından emredildiği durumlarda veya bir davayı desteklemek veya
TEİAŞ'ı bir davaya karşı savunmak amacıyla söz konusu bilgilerin
açıklanmasının gerektiği durumlarda yukarıdaki paragraf uygulanmaz.
Gizli bilginin bu maddede yer alan bir şekilde açıklanması sonucu bilgi
kendisine ait olan tarafın, zarara uğradığı gerekçesiyle TEİAŞ'tan herhangi
bir tazminat talebi olamaz.

Madde 9.04 Geçerli Hukuk ve Anlaşmazlıklar
İşbu FİH Kullanım Kuralları’ndan doğan veya buna bağlı oluşan veya
sözkonusu kuralların ihlali, feshi veya hükümsüzlüğü ile ilgili olarak doğan
herhangi bir anlaşmazlık münhasıran Türk hukuku ile takip edilecek ve nihai
olarak çözülecektir.
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İşbu FİH Kullanım Kuralları’ndan doğan veya buna bağlı oluşan veya
FİH’lerin tahsis edilmesine ve kullanılmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık
hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) karar verir.
Anlaşmazlığın çözümü EPDK’nın Ankara’daki ofislerinde yapılacaktır.
Anlaşmazlığın çözümü işlemlerinde kullanılan dil, Türkçe olacaktır.
EPDK’nın söz konusu anlaşmazlığa dair kararı yargı yoluna açık olup Ankara
Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.

Madde 9.05 Mücbir Sebep
Mücbir Sebep durumu, TEİAŞ’ın makul kontrolü dışında gerçekleşen, bir
hatasından kaynaklanmayan ve öngörülemeyen, TEİAŞ ve/veya komşu
İSİ’ler tarafından makul derecede teknik, finansal ve/veya ekonomik
tedbirlerle çözülemeyen ve TEİAŞ’ın iş bu FİH Kullanım Kuralları
hükümlerine bağlı yükümlülüklerini geçici veya daimi olarak yerine
getirmesine engel olan bir olay veya durum olarak yorumlanır.
Mücbir Sebep halleri bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki olayları
kapsar:
1.

Deprem, sel, fırtına vs. gibi doğal afetler,

2.

Patlamalar, yangın, sabotaj, terör saldırısı vs.,

3.

Teknik sebepler,

4.

TEİAŞ’ın ENTSO-E senkron bağlantısı kapsamında
çıkabilecek ve ihaleyi etkileyebilecek sorunlar,

5.

Yetkili merciler tarafından alınan karar ve tedbirler

6.

Savaş hali, isyan, ambargo vs.

7.

Grev vs. gibi çalışan eylemleri

ortaya

TEİAŞ, SET Katılımcılarına Mücbir Sebebin yapısı ve olası süresini telefon,
e-posta ve/veya faks ile en kısa sürede bildirir.
Mücbir Sebebe maruz kalan SET Katılımcısının yükümlülükleri, görevleri ve
hakları Mücbir Sebebin başlangıcından itibaren askıya alınır. Yükümlülükler,
haklar
ve
görevler; işbu
FİH
Kullanım Kuralları
kapsamında
yükümlülüklerin, hakların ve görevlerin yerine getirilmesine ilişkin engellere
bağlı olarak makul bir süre askıya alınır.
TEİAŞ Mücbir Sebepten dolayı yükümlülüklerinin tümünü veya bir kısmını
yerine getiremediği veya kusurlu uyguladığı durumda, uğranan zarar için
herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü tutulamaz.
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TEİAŞ, Mücbir Sebep durumunun etkilerini ve süresini sınırlayacak mümkün
olan her türlü çabayı gösterir.
Eğer 30 (otuz) gün’den fazla süren bir Mücbir Sebep TEİAŞ’ın işbu FİH
Kullanım Kuralları dâhilindeki asli yükümlülüklerini olumsuz yönde etkilerse;
TEİAŞ, SET Katılımcılarına iadeli taahhütlü mektup göndererek FİH Kullanım
Kuralları kapsamındaki prosedürlere son verebilir.

Madde 9.06 Kuralların Değiştirilmesi
İşbu FİH Kullanım Kuralları hazırlanışı ve onayı sırasındaki teknik ve hukuki
şartlara tabiidir. Özellikle hukuki gereklilikler, yetkili makamlar tarafından
icra edilen faaliyetler veya EPDK tarafından zorunlu kılınan kurallar ve/veya
elektrik endüstrisi kurumları arasında yapılan ulusal veya uluslararası
düzeydeki anlaşmalar veya İhale sürecinin geliştirilmesi nedeniyle bu teknik
ve hukuki şartlar önemli bir ölçüde değişirse FİH Kullanım Kuralları
değiştirilir.
Değiştirilen FİH Kullanım Kuralları, TCAT Platformunda yayınlanmasından
sonra geçerli olur.
Herhangi bir sebeple Uygulama Dönemi Son Takvim Gününe kadar takip
eden Uygulama Dönemine ait yeni “TEİAŞ ve IPTO kontrol alanları
arasındaki Enterkonneksiyon Hat Kapasitelerinin kullanımı için FİH Kullanım
Kuralları” onaylanmamış ve TCAT Platformunda yayınlanmamışsa, işbu FİH
Kullanım Kuralları ilgili yeni FİH Kullanım Kuralları yürürlüğe girene kadar
uygulanmaya devam eder.

Madde 9.07 Alındı Bildirimi
İşbu FİH Kullanım Kuralları ile ilgili olarak TEİAŞ tarafından e-posta yoluyla
gönderilen her yazışma, TEİAŞ’ın elektronik posta sunucusunun yazışmanın
alıcıya iletildiğini belirttiği tarih ve saatte gönderilmiş kabul edilir.
İşbu FİH Kullanım Kuralları ile ilgili olarak TEİAŞ tarafından faks yoluyla
gönderilen her yazışma, TEİAŞ’ın faks cihazından alınan iletim raporunda
belirtilen tarih ve saatte alıcıya gönderilmiş kabul edilir.
İşbu FİH Kullanım Kuralları ile ilgili olarak TEİAŞ tarafından taahhütlü
mektup yoluyla gönderilen her yazışma, mektubun teslim edildiği gün ve
saatte alınmış sayılır.
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EK-I Kabul Beyanı/Başvuru formu
Biz Türkiye-Yunanistan enterkonneksiyonu;
□

Türkiye->Yunanistan Yönü

□

Yunanistan->Türkiye Yönü

yönlerinin kullanılması
amaçladığımızı bildiririz.

yoluyla

sınırötesi

elektrik

ticareti

yapmayı

Katılımımızı bildirdiğimiz Enterkonneksiyon hatlarına ve yönlerine ait olan
ve
Uygulama
Dönemini
kapsayan
Türkiye
–
Yunanistan
Enterkonneksiyonunda Kapasitelerin Kullanımı için geçerli olan işbu FİH
Kullanım Kuralları’nda (bundan sonra FİH Kullanım Kuralları olarak
anılacaktır) düzenlenen tüm Katılım Şartlarını yerine getirmeyi taahhüt
ederiz.
İhale İşleticisi tarafından tahsis edilen FİH sahiplerinin Türkiye tarafındaki
muhatab(lar)ı olduğumuz durumda da İşbu FİH Kullanım Kuralları’nda
düzenlenen tüm Katılım Şartlarını yerine getirmeyi de taahhüt ederiz.
Ayrıca, ilgili faaliyetler sırasında yürürlükte olan ve TCAT Platformunda
yayınlanmış bulunan FİH Kullanım Kuralları’nın gerektirdiği düzenlemelerin
ve BT gerekliliklerinin tamamını okuduğumuzu ve bunlara tamamen
uyacağımızı bildiririz.
FİH Kullanım Kuralları düzenlemelerine uymadığımız
başvurumuzun iptal edileceğini kabul ederiz.

takdirde

FİH Kullanım Kuralları’nın gerektirdiği
sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

ve

tüm

güvence

Kayıt

teminatları

İşbu belge ile Türkiye kanunları altında …………/…………/…………(şirketin
kurulma tarihi) tarihinde yasalara uygun ve gerektiği şekilde şirketimizi
kurduğumuzu, yasal temsilci(leri)mizin:
……………………………………………………………….............
……………………………………………………………….............
(dökümanı imzalayan kişi/kişiler) olduğunu, Türkiye kanunlarına tabi olarak
çalıştığımızı beyan ederiz. Aynı zamanda beyan ederiz ki:
1.

Tasfiye edilmiş değiliz,

2.

Zorunlu olarak kapatılmaya ilişkin olarak yetkili makamdan bir
talimat almış değiliz,
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3.

Faaliyetlerimiz Mahkeme tarafından idare edilmemektedir,

4.

Alacaklılarla bir düzenlemeye gidilmemiştir,

5.

Ticari faaliyetlerimiz durdurulmamıştır ve Türkiye
uyarınca geçerli olan benzer bir durumda değiliz,

6.

Türkiye
enerji
piyasasında,
EPDK
tarafından
verilen
....................... tarih ve …………………………….. sayı ile geçerli
lisansa sahip kayıtlı piyasa katılımcısı olarak yer almaktayız.

kanunları

İşbu belge ile, Türkiye kanunları uyarınca, FİH Kullanım faaliyetlerine
katılımımıza ve bununla ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmemize engel
teşkil edecek hiçbir bağlayıcı koşulun bulunmadığını beyan ederiz.
Fiziksel İletim Haklarının (FİH’ler) tahsisi/kullanılması durumunda
Şirketimiz adının ve tahsis edilen FİH miktarlarının yayınlanmasında TEİAŞ’ı
yetkilendiririz.
FİH Kullanım Kuralları eklerinde verilen bilgilerin doğru olduğunu ve ilgili
maddelerde belirtildiği üzere şirketin durumunda herhangi bir değişiklik
olması durumunda doğrudan TEİAŞ’ı en kısa sürede bilgilendireceğimizi
taahhüt ederiz.
Tarih : ……./……../………
İmza :

--------------------------------------------------------Adı ve Pozisyonu :

------------------------------------------

(SET Katılımcısının yasal temsilci(leri)si tarafından imzalanmalıdır)
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EK-II Süreli Kesin Teminat Mektubu Örneği
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.’ye (TEİAŞ)
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12
06520 Çankaya, Ankara TÜRKİYE
Sayın İlgili,
Şirketiniz (TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.)’nin yürüttüğü TürkiyeYunanistan Enterkonneksiyonu ve …………….……… - …..…..…….………. Yönü ile
ilgili olarak yürütülen FİH kullanımına dair, TCAT Platformu üzerinden
yayınlanan “TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) TÜRKİYE ile
INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR (IPTO) YUNANİSTAN
Kontrol Alanları Arasındaki Enterkonneksiyon Kapasitelerinin Kullanımı için
FİH KULLANIM KURALLARI” (bundan sonra FİH Kullanım Kuralları olarak
anılacaktır) hükümlerinin ve FİH Kullanım Kuralları’nın eki olan
Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması hükümlerinin teminatı olarak azami
50.000
€
(Yalnız
Ellibin
Avro)‘ya
kadar
kısmına
Bankamız;
…………………………………………………………………………………………….… (Şirket İsmi)
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile kefil ve
sorumlu
bulunduğundan
…………………………………………………………………………………………….…, (Şirket İsmi)
’nin borcunu kısmen veya tamamen ödemediği tarafınızdan yazılı olarak
Bankamıza bildirildiği takdirde protesto çekmeye hüküm elde etmeye ve
borçlunun rızasını almaya gerek olmaksızın kefalet edilmiş olan yukarıda
yazılı azami 50.000 € (Yalnız Ellibin Avro)’yu ilk yazılı talebiniz üzerine
derhal, tamamen ve nakden ödeyeceğimizi, Bankamızın imzaya yetkili ve
sorumlu temsilcileri sıfatıyla ve Bankamız nam ve hesabına beyan ve
taahhüt ederiz.
İş bu Kesin Teminat Mektubu 31 Mart 2019’a kadar geçerli olup bu tarihe
kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde
bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
İş bu Kesin Teminat Mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinden önceki işgününe ait Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı ödenecektir.
Saygılarımızla
…………………………………………….. (Banka Adı)
…………………………………………….. (Şube Adı)
Düzenleyenin imzası
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EK-III SET Katılımcısı İrtibat Bilgileri
Başvuru Durumu

Yeni Başvuru

□

Evrak Değişikliği

Şirket İsmi
EIC kodu
Şirket Adresi
KEP Adresi
Posta Kodu
Şehir
Ülke
Vergi Dairesi
Vergi No
SET Katılımcısı e-fatura sistemine kayıtlı mı (Evet/Hayır)?
IBAN No (TL)
IBAN No (€)
İrtibat kişisi (Genel)
Telefon numarası
Cep telefonu numarası
Faks numarası
E-mail adresi

0
0
0

-

İrtibat kişisi (İşletmesel)
Telefon numarası
Cep telefonu numarası
Faks numarası
E-mail adresi

0
0
0

-

İrtibat kişisi (Finansal)
Telefon numarası
Cep telefonu numarası
Faks numarası
E-mail adresi

0
0
0

-

@
/
@
/
@

Statik IP Adres(ler)i

Not1:
Not2:
Not3:
Not4:

/

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Telefon ve faks no’ları Türkiye’deki bir operatöre ait olacaktır.
Değişiklik olması durumunda sadece değişiklik olan alanlar doldurulup gönderilecektir.
İşletmesel İrtibat Kişisinin Türkçe konuşan bir kişi olarak belirlenmesi gereklidir.
Statik IP opsiyoneldir. Statik IP kısıtlaması istenirse Statik IP adresleri yazılacaktır.

Yukarıda verilen bilginin doğru olduğunu teyit ederiz.
Yetkili temsilci(ler)

İmza
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Tarih

□

EK-IV 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 Dönemi için
Türkiye Resmi Tatil Günleri
Tarih

Tanım

01 Ocak 2018

Yılbaşı

23 Nisan 2018

Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı

01 Mayıs 2018

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2018

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı

14 -17 Haziran 2018

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2018

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

20-24 Ağustos 2018

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2018

Zafer Bayramı

28-29 Ekim 2018

Cumhuriyet Bayramı

33

EK-V İrtibatlar
Kayıt, İhale, Bilgi Teknolojileri, Mali ve Hukuki Konular İçin:
TEİAŞ
Planlama ve Yatırım Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12
ABCD Blok, 18.Kat 06490 Çankaya, Ankara TÜRKİYE
Telefon: +90 312 2038946
Faks: +90 312 2038823
e-posta: auction@teias.gov.tr

Program Bildirme ve Program Eşleştirme Konuları İçin:
TEİAŞ
Milli Yük Tevzi Müdürlüğü
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 T-Blok
06520 Çankaya, Ankara TÜRKİYE Telefon: +90 312 2038235, +90 312
2038803
Faks: +90 312 2038196
e-posta: teias.schedule@teias.gov.tr
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EK-VI Muhatap Bildirimi
Muhatap Bildirimi

Yeni □

Değişiklik □

Türk SET Katılımcısının İrtibat Bilgisi
Şirket ismi
Adres

EIC kodu
İrtibat kişisi
Telefon No.
Faks No.
E-mail adresi

Dönem
Enterkonneksiyon Sınırı

DDMMYYYY
Türkiye

-

DDMMYYYY
Yunanistan

Türk SET Katılımcısının muhatab(lar)ı
No.
EIC kodu
Muhatabın ismi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Not: Sadece BT sistemlerinde bir sorun yaşanması halinde kullanılacaktır.
Yukarıda verilen bilginin doğru olduğunu teyit ederiz.
Yetkili temsilci(ler)

İmza
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Tarih

TCAT Platformu devre dışı olduğu zaman Muhatap Bildirimi Ek-V’de belirtilen
adrese elektronik posta ile yapılmalıdır.
Muhatap Bildirimi için gönderilen dosya aşağıda verilen formata göre
isimlendirilmelidir:
YYYYMMDD_CPN_EIC-trader_10XTR-TEIAS----9_IPTO_VV.xls
Burada:
YYYYMMDD – Program Bildiriminin gönderildiği tarih
EIC-trader – Dosyayı gönderen Türkiye tarafındaki SET Katılımcısının EIC
Kodu
VV –Muhatap Bildiriminin sürüm no’su. İlk gönderimde sürüm no 01 olur.
Daha sonraki bildirim bir önceki bildirim ile aynı tarihte yapılmışsa 1 artırılır.
Yeni bildirim önceki bildirimden farklı bir tarihte yapılmışsa sürüm no 01
olur.
Örnek: 06 Ekim 2015 tarihinde gönderilen ve EIC Kodu 40X000000000416Z
SET Katılımcısının ilk defa göndereceği Muhatap Bildirimi dosya adı:
20151006_CPN_40X000000000416Z_10XTR-TEIAS----9_IPTO_01.xls
Muhatap Bildirimi için gönderilen elektronik postada “Konu” alanına:
YYYYMMDD_CPN_EIC-trader_10XTR-TEIAS----9_VV
yazılmalıdır.
Program Bildirimi dosyası örneği TCAT sayfasından indirilebilir.
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EK-VII Program Bildirimi Formu (Örnek)
MPS

Date

10XTR-TEIAS----9
10YTR-TEIAS---W

22.05.2011

from Control Area
to Control Area
out-party
in-party
Sender
Schedule Version

1

FILE VERSION

01

Capacity
Agreement ID

checksum

[MWh]

from Time(CET)
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
checksum

to Time(CET)
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
[MWh]

0
MW

0

Not: Sadece BT sistemlerinde bir sorun yaşanması halinde kullanılacaktır.
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Program Bildirimi için gönderilen dosya aşağıda verilen formata göre
isimlendirilmelidir:
YYYMMDD_MPS_EIC-trader_10XTR-TEIAS----9_VV.xls
Burada:
YYYYMMDD – Program Bildirimine ait olan D tarihi (Dosyanın gönderildiği
tarih değil)
EIC-trader – Dosyayı gönderen SET Katılımcısının (Türkiye tarafındaki) EIC
Kodu
VV – Program Bildiriminin sürüm no’su. Her gün için 01’den başlar ve aynı
gün içinde yeni bir dosya gönderilirse 1 artırılır.

Örnek: 02 Hazirandaki enerji transferi için 01 Haziran’da gönderilmesi
gereken ve EIC Kodu 40X000000000416Z SET Katılımcısının göndereceği
dosya adı:
20110602_MPS_40X000000000416Z_10XTR-TEIAS----9_01.xls

Program Bildirimi için gönderilen elektronik postada “Konu” alanına:
YYYYMMDD_MPS_EIC-trader_10XTR-TEIAS----9_VV
yazılmalıdır.

Program Bildirim Formu Yapısı
Program Bildirim Formu aşağıda detayları açıklandığı üzere 3 Excel Çalışma
sayfasından oluşan bir Excel dökümanıdır:
“Info” Çalışma Sayfası - Gönderici SET Katılımcısı hakkında genel bilgi
“Extern” Çalışma Sayfası – Kontrol Bölgeleri arasında enerji alış-verişi
“Lists” Çalışma Sayfası – Enerji İthalat ve İhracatı gerçekleştirebilecek SET
Katılımcıları (Türkiye Kontrol Bölgesi ve Yunanistan Kontrol Bölgesinde
kayıtlı piyasa katılımcısı şirketler Listesi)
Çalışma Sayfaları Adlarının değiştirilmemesi gerekmektedir.
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Program Bildirimi dosyası örneği T-CAT sayfasından indirilebilir.

"Info" Çalışma Sayfası

“Info” Çalışma Sayfası dosyayı gönderen ile ilgili genel bilgileri içerir.
Programın gerçekleşeceği gün için tarih “C1” Excel hücresine girilmelidir.
Tarih formatı sırasıyla gün, ay ve yıl olacak şekilde DD/MM/YYYY’dır.
B4 Excel hücresinden itibaren İrtibat kişisi ve ona ait irtibat bilgileri sırasıyla
Firma, Ad Soyad, e-mail, Telefon numarası, fax numarası, cep numarası
olarak girilecektir.

“Extern” Çalışma Sayfası
Komşu Kontrol Bölgeleri ile gerçekleştirilecek olan tüm enerji alış-verişlerine
ait Program Bildirimleri “Extern” Çalışma Sayfasında yapılacaktır.
Kapasite tahsisi İhale İşleticisi tarafınca yapılmış olan ihalelerde FİH
kazanılmış olan tüm enerji alış-verişleri ile ilgili olarak Program Bildiriminde
bulunulacaktır.
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“Extern” Çalışma Sayfasında “A” ve “B” kolonları önceden tanımlanmıştır ve
bu
kolonlardaki
bilgilerde
herhangi
bir
değişiklik
yapılmaması
gerekmektedir.
“C” den “CX” kolonuna kadarki Excel hücrelerinde ise program bildirimleri
ile ilgili veriler yer almaktadır.

“C” kolonundan “CX” kolonuna kadar olan veriler aşağıdaki yapıdadır:
No.

Başlık

Satır

Açıklama

1

Date

1

Bildirimde bulunulan güne ait tarih.
Tarih formatı sırasıyla gün, ay ve yıl
olacak şekilde DD/MM/YYYY’dır.
C1 excel hücresine girilmesi yeterlidir.
Diğer kolonlar otomatik olarak
düzenlenecektir.

2

From Control
Area

2

Enerjinin alındığı Kontrol Alanı EIC
kodu.

3

To Control Area

3

Enerjinin verildiği Kontrol Alanı EIC
kodu.
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4

Out-party

4

“From Control Area”dan “To Control
Area”ya gerçekleştirilen transferde
enerjiyi ihraç eden ticaretten sorumlu
firma EIC kod’u.

5

In-party

5

“From Control Area”dan “To Control
Area”ya gerçekleştirilen transferde
enerjiyi ithal eden ticaretten sorumlu
firma EIC kod’u.

6

Boş

7

Ticaretten sorumlu olup dokümanı
gönderen firma EIC kod’u.

6
7

Sender

C7 excel hücresine girilmesi yeterlidir.
Diğer kolonlar otomatik olarak
düzenlenecektir.
8

Version

8

Program Bildirimi versiyon numarası.
Her gün için versiyon numarası 1’den
başlar. Buradaki versiyon numarası
dosya isminde ve tüm programlar için
geçerlidir. Eğer bildirimde revizyon
yapıldıysa versiyon numarası bir
arttırılır.
C8 excel hücresine girilmesi yeterlidir.
Diğer kolonlar otomatik olarak
düzenlenecektir.

9

Capacity
Agreement ID

9-14

Fiziksel İletim Hakkı’nın Kapasite
Anlaşması Kimlik Kod’u (Capacity
Contract/Agreement Identification).

10

checksum

15

Geçerli gün için verilen saatlik program
değerleri toplamı. Excel formülü ile 1841 satırlarında girilen saatlik program
değerlerine göre otomatik
hesaplanmaktadır.

11

Values

18
41

12

checksum
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- Geçerli gün için verilen MW olarak
saatlik program değerleri.
Geçerli gün için verilen saatlik program
değerleri toplamı. Excel formülü ile 1841 satırlarında girilen saatlik program

41

değerlerine göre otomatik
hesaplanmaktadır.

Program Bildirimlerinin Gerçekleştirilmesi
Program değerleri günden güne değişmese dahi Program Bildirim Formu
enerji alış-verişinin gerçekleştirileceği sadece bir güne ait verileri içerir.
Eğer bir enerji alış-verişi hatalı bildirildiyse ve iptal edilecekse programın
yeni versiyonunda söz konusu alış-veriş için sıfır (0 MW) değerleri ile
bildirimde bulunulmalıdır.
Program Bildirimi versiyon numarası her gün için 1’den başlar. Versiyon
numarası dosya ismi ve tüm programlar için geçerlidir.
Eğer bildirim yenilenirse versiyon numarası bir arttırılır.
Örnek durumlarda Versiyon Numaralandırması aşağıda gösterilmektedir:
Versiyon
TransferA
Numarası

TransferB TransferC

TransferD

İlk Program
Bildirimi

01

10

10

10

-

Program
değişimi
(Transfer B)

02

10

20

10

-

Program
değişimi
(Transfer A)

03

30

20

10

-

04

30

20

10

40

05

30

20

0

40

İlave Program
(Transfer D)
Program İptali
(Transfer C)

Gerçekleştirilen enerji transferinin yönü artı veya eksi işareti ile
gösterilmemektedir. “From Control Area” ve “To Control Area” ile “Outparty” ve “In-party” tanımları ile gösterilmektedir. Eğer Programda her iki
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yönde de transfer gerçekleştirilecekse her yön için program ayrı ayrı
kolonlarda bildirilecektir.
Tüm değerler “MW” cinsinden olmalıdır ve virgülden sonra 3 basamağa
yuvarlanmalıdır.
Program Verileri boş olarak girilmemelidir. Veriler her zaman için >= 0
olmalıdır.
Program Bildirim Formu dokümandaki tüm formüller kaldırılarak sadece veri
değerlerini içerecek şekilde gönderilmelidir.
Ticaretten sorumlu tarafların ve Kontrol Bölgelerinin tanımlanmasında EIC
kod’larının kullanılması mecburidir.
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EK-VIII Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
(TEİAŞ)
ile
………………………………………………………..….
(Şirket ismi)
arasında
ENTERKONNEKSİYON KULLANIM ANLAŞMASI
Bu Anlaşma,
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (bundan böyle ‘TEİAŞ’ olarak
anılacaktır) ile
…………………………………………………………………………………...………………(Şirket İsmi)
arasında (bundan böyle ‘KULLANICI’ olarak anılacaktır), Türkiye ile
Yunanistan arasındaki Enterkonneksiyon Tesislerinin Türkiye sınırları içinde
kalan ve TEİAŞ mülkiyetindeki bölümünün Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat uyarınca KULLANICI’nın Türkiye’den Yunanistan’a elektrik
ihracatında ve/veya ithalatında kullanabilmesi için hazırlanmıştır.
KULLANICI ve TEİAŞ bundan böyle tek olarak ‘Taraf’ veya birlikte ‘Taraflar’
olarak anılacaktır.
MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1. Bu Anlaşmanın amacı, KULLANICI’nın, Türkiye’den Yunanistan’a
elektrik ihracatı ve/veya ithalatı yapabilmesi için, Türkiye ve Yunanistan
elektrik sistemleri arasındaki Enterkonneksiyon Tesislerinin Türkiye sınırları
içerisinde kalan ve TEİAŞ mülkiyetindeki bölümünün kullanımı ile ilgili
hüküm ve şartları belirlemektir.
MADDE 2. TEKNİK HÜKÜMLER
2.1 KULLANICI, sahip olunan kapasite dâhilinde yapılacak elektrik ihracatı
ve/veya ithalatı için saatlik olarak düzenleyeceği günlük programları FİH
Kullanım Kuralları dökümanında belirtildiği şekli ve süresi içinde TEİAŞ’a
iletir.
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2.2. TEİAŞ, IPTO ile söz konusu programları her bir saat için karşılaştırır.
Tutarsızlık olması durumunda ilgili KULLANICI’dan Programını değiştirmesi
istenir. KULLANICI, Programını değiştirmediği takdirde tutarsızlık bulunan
saate ait program TEİAŞ tarafından 0’a çekilir veya IPTO ile görüşülerek
minimum düzeye indirilir. KULLANICI, TEİAŞ ve IPTO tarafından
kesinleştirilen bu programa itiraz edemez. Yukarıda açıklanan nedenlerden
dolayı Program Değişikliği olması durumunda Sistem Dengesizliği ilgili
KULLANICI’ya ait olur.
2.3. KULLANICI, her gün Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihraç ve/veya ithal
edilecek enerji miktarını Gün Öncesi Planlama kapsamında İkili Anlaşma
olarak PYS aracılığı ile Piyasa İşletmecisine bildirir.
2.4. Türkiye ve/veya Bulgaristan ve/veya Yunanistan iletim sistemlerinde
bir önceki gün 08.00’den sonra bir kısıt oluşması durumunda; SEE CAO
tahsis edilmiş kapasiteler (Aylık, Yıllık) üzerinden kesinti veya azaltma
yapabilir. Bu durumda KULLANICI Sistem Dengesizliği’nden sorumlu
tutulmaz.
2.5. KULLANICI tarafından Türkiye’den Yunanistan’a ihraç ve/veya ithal
edilecek enerji ölçümünde gün öncesi Kesinleşmiş Programlar esas alınır.
MADDE 3. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1. KULLANICI; Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği, Elektrik
Şebeke Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği,
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu Kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak hareket eder.
3.2 KULLANICI’nın mevzuat hükümlerine aykırı bir harekette bulunduğunun
belirlenmesi durumunda TEİAŞ FİH Kullanım Kuralları Dökümanı hükümleri
uyarınca ilgili KULLANICI’nın kaydını Geçici Olarak Askıya alır ve bu aykırı
durumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirir.
3.3. TEİAŞ FİH Kullanım Kuralları’nda açıklandığı şartlarda ve İletim
Sistemi’nin güvenliği veya emniyeti nedeniyle İletim Lisansına, Elektrik
Şebeke Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uygunluğu
sağlamak amacıyla ya da bu Anlaşmanın 2. Maddesi hükümleri uyarınca;
Enterkonneksiyon Sistemi üzerinden sınır ötesi ticareti sınırlandırabilir ya da
sona erdirebilir. Bu durum KULLANICI’ya bildirilir.
MADDE 4. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1 KULLANICI aylık olarak ihracat ve/veya ithalat için uygulanan ve
enterkonneksiyonun kullanıldığı yöne bağlı olarak iletim sistemi sistem
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kullanım ve sistem işletim tarifesinden tahakkuk ettirilen İletim Sistemi
Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Bedelini TEİAŞ’a öder.
İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Bedelleri, saatlik bazda
Kullanılan FiH (MW) ile Kesinleşmiş Alışveriş Programının (MWh) ilgili ayın
sonunda toplanması ile belirlenecek Tahsis Edilen Kapasite değeri, süresi ve
enerji miktarı dikkate alınarak Yöntem Bildirimi hükümlerine göre hesaplanır
ve elektrik alışverişini gerçekleştiren SET Katılımcısından alınır.
TEİAŞ, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan faturayı
KULLANICI’ya gönderir. KULLANICI, faturanın tebliğ edildiği günü izleyen
15 (onbeş) gün içerisinde faturada yer alan tutarı, TEİAŞ’ın (Ek-IX’daki TL
hesabına öder. Ödemede gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanununda belirtilen gecikme zammı uygulanır.
Maddi hatalar dışında; faturanın içeriğine yapılacak herhangi bir itiraz,
ödemeyi durdurmaz. TEİAŞ tarafından faturanın tebliğ edildiği günden
sonraki 8 (sekiz) gün içerisinde KULLANICI tarafından bir itirazda
bulunulması halinde TEİAŞ’ın hatası nedeniyle fazla ödenmiş olduğu tespit
edilen tutar, ödeme tarihini izleyen 16. (onaltıncı) günden başlamak üzere
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre
hesaplanan gecikme zammı oranında faiz olarak uygulanır.
4.2. Bu Anlaşmadan doğan vergi, resim, harç gibi her türlü masrafın
tamamı KULLANICI’ya aittir.
MADDE.5 TAZMİNAT
5.1 KULLANICI’nın bu Anlaşma ve ilgili mevzuata aykırı davranışları
sonucunda TEİAŞ aleyhine ortaya çıkan zararlar KULLANICI tarafından
tazmin edilir.
MADDE 6. FESİH
6.1 Bu Anlaşma;
 KULLANICI’nın bu Anlaşmada öngörülen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda, mali yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,
kendiliğinden veya
 TEİAŞ veya KULLANICI’nın bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra,
feshedilmiş kabul edilir.
6.2 KULLANICI, bu Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde fesih veya
ihracat/ithalat faaliyetinin sona ermesi hallerinde, yaptığı harcamalar için
herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.
6.3 Fesih, fesih halinden önce doğmuş olan ihlaller de dâhil olmak üzere
KULLANICI’nın hiç bir mali yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
MADDE 7. HİZMET ALIMI
7.1 TEİAŞ, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla
üçüncü kişilere gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bu Anlaşma
kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. Hizmet alımında
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bulunulması durumunda, TEİAŞ uygulamanın başlamasından en az 10 (on)
iş günü öncesinden KULLANICI’ya yazılı olarak bildirimde bulunur.
MADDE 8. FERAGAT
8.1 Taraflar yazılı olarak haklarından feragat etmedikleri sürece; ilgili
mevzuat ve bu Anlaşma kapsamındaki haklarını kullanımındaki gecikmesi,
bu hakları kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz ve bu haklardan
feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu hakkın
veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
MADDE 9. YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRE
9.1 Bu Anlaşma FİH Kullanım Kuralları Dökümanı’nın imzalanmasından ve
TEİAŞ’a sunulmasından sonra yürürlüğe girer.
9.2 Bu Anlaşmanın süresi FİH Kullanım Kuralları Dökümanında ön görülen
süre kadardır.

TEİAŞ adına

KULLANICI adına
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EK-IX TEİAŞ’ın Banka Hesap Bilgileri
TL Hesabı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay/Ankara Şubesi
IBAN No: TR70 0001 5001 5800 7260 9334 88
Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi
IBAN No: TR60 0001 0017 4537 7120 4450 00
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi
IBAN No: TR97 0001 2009 4520 0013 0000 18
€ Hesabı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay/Ankara Şubesi
IBAN No: TR11 0001 5001 5804 8000 5175 47
Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi
IBAN No: TR06 0001 0017 4537 7120 4450 03
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şube
IBAN No: TR91 0001 2009 4520 0058 0000 75
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EK-X TEİAŞ’a Başvuru Prosedürü
TCAT Platformuna
gerekmektedir:

kayıt

için aşagıdaki

işlemlerin

yerine

getirilmesi

1. “FİH Kullanım Kuralları Dökümanı” indirilip hiç bir değişiklik
yapılmadan bastırıldıktan sonra kapak dâhil bütün sayfaları
katılımcı firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından
imzalanmalı ve kaşelenmeli.
2. Ek-I doldurulmalı, Ek-I’deki ilgili yönler işaretlenmeli ve bu
yönlere ait Teminat Mektupları da başvuru sırasında
sunulmalı.
3. Ek-III doldurulmalı ve katılımcı firmayı temsile yetkili
kişi/kişiler tarafından imzalanmalı (Yetkili kişi firmayı tek
başına temsil etmeye yetkili ise sadece kendisinin imzası
yeterlidir. Müşterek imza ile şirket temsili söz konusu ise
ilgili kişilerin imzası gereklidir. Noter onaylı Vekâletname
ya da Yetki Belgesi; TEİAŞ tarafından yürütülen ihalelere
katılabilme, firma adına bildirimde bulunma hükümlerini
içermeli ya da bunları içeren daha geniş bir hüküm
olmalıdır).
4. Ek-VIII doldurulmalı ve Ek-VIII’in son sayfası firma adına
imzalanmalıdır.
5. “FİH
Kullanım
Kuralları
Dökümanı”nı
imzalayan
kişi/kişilerin noter onaylı Vekâletnameleri veya Yetki
Belgeleri ile İmza Sirküleri’nin aslı da başvuru sırasında
sunulmalı. Bu sirküler İmza örneği içermelidir.
6. Yukarıda yazılan bütün evraklar temin edildikten sonra
“TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Yönetim
Dairesi Başkanlığı”na muhatap, konusu “TCAT Platformuna
Kayıt” olan şirket antetli bir ön yazı ile TEİAŞ Genel
Müdürlüğü, Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi
Başkanlığı Muhaberat birimine başvurulmalıdır. Başvuru
posta veya kargo yolu ile yapılıyorsa evraklar kişi adı
belirtilmeden “TEİAŞ Genel Müdürlüğü Genel Evrak”a
gönderilmelidir.

Özet olarak başvuru sırasında aşagıdaki dökümanlar sunulmalıdır:
1. Yukarıda açıklanan şekilde doldurulmuş kaşeli, paraflı ve imzalı
“FİH Kullanım Kuralları Dökümanı”
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2. “FİH Kullanım Kuralları Dökümanı”nı imzalayan kişi/kişilerin
noter onaylı Vekâletnamesi veya Yetki Belgesi ile İmza
Sirküleri’nin aslı
3. İlgili yönlere ait Teminat Mektupları
4. Konu ve tarih belirtilen, TEİAŞ Planlama ve Stratejik Yönetim
Dairesi Başkanlığı’na muhatap Ön yazı
Bütün evraklar TEİAŞ’a teslim edildikten sonra FİH Kullanım Kuralları’nın
ilgili maddesinde belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılacaktır. Belgelerde ve
sunulan bilgilerde bir sorun olmadığı takdirde Ek-III’de belirtilen Genel
İrtibat Kişisi’nin e-postasına TCAT Platformuna giriş için gerekli kullanıcı adı
ve şifre gönderilecektir. Süresi içinde kullanıcı adı ve şifre alınmamışsa, ilgili
firma TEİAŞ’a başvurmak zorundadır.
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