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BROKER VE KATILIMCI ÇERÇEVE HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) bir tarafta kayıtlı adresi ……………………………………………….. olan 

………………………………………………… (Sözleşme’nin geri kalan kısmında “Broker” olarak anılacaktır) 

ile kayıtlı adresi ……………………………………………….. olan 

………………………………………………… (Sözleşme’nin geri kalan kısmında “Katılımcı” olarak 

anılacaktır) arasında ../../…. tarihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme’de Broker ve Katılımcı tek başına Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 

1. Tanımlar 

“Ceza Bedeli” tabiri, Madde 6.2’de belirtilen anlama gelmektedir. 

“Diğer Firma” veya “Diğer Firmalar” tabiri, Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasası kapsamında faaliyet 

gösteren ve ilgili faaliyetler için geçerli bir EPDK lisansı bulunduran piyasa katılımcısı şirketler anlamını 

ifade eder. 

“Eikon Messenger” tabiri, Ek-1’de belirtilen ve enerji ticaret piyasasında iletişim amaçlı yaygın olarak 

kullanılan Thomson Reuters firmasına ait Eikon Messenger yazılım anlamına gelmektedir. 

“Gizli Bilgi” tabiri, Madde 10.1’de belirtilen anlama gelmektedir. 

“Hizmet Bedeli” tabiri, Madde 6.1’de belirtilen anlama gelmektedir. 

“İletişim Araçları” tabiri, Madde 4.1 ve Ek-1’de belirtilen ve işbu Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda 

Taraflar’ın sözlü ve/veya yazılı iletişimi için kullanılan araçların herhangi biri anlamına gelmektedir. 

“İş Günü” tabiri, ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer günler anlamına 

gelmektedir. 

“Kesin Eşleşme” tabiri, Madde 5.9’da belirtilen anlama gelmektedir. 

“Kesin Teklif” tabiri, Madde 5.2 ve Madde 5.4’te belirtilen anlama gelmektedir. 

“Liste” tabiri, Katılımcı’nın işbu Sözleşme kapsamında Broker ile paylaşacağı ve içeriğinde Diğer Firmalarla 

yapmak istediği işlemlerin bilgi ve detaylarını içeren liste anlamına gelmektedir. 

“Mesai Saati” veya “Mesai Saatleri” tabiri, İstanbul yerel saatine göre her İş Günü için 08:30 ila 18:15 

saatleri arasındaki veya kanunen iş gününün daha kısa sürdüğü hallerde ilgili mevzuatta belirtilen saatte 

kadar olan süre anlamına gelmektedir. 

“Mevzuat” tabiri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere Türk 

kanunları ve işbu kanunlarla ilgili çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemeleri anlamına gelmektedir. 

“Mücbir Sebep” tabiri, Madde 11’de belirtilen anlama gelmektedir. 

“Onay” veya “Onaylar” tabiri, Madde 5.5’te belirtilen anlama gelmektedir. 

“Screen Trading” tabiri, Katılımcı ve Broker’ın Joule ve Matriks platformları veya bu platformların 

altyapısını kullanan platformlar üzerinden tekliflerin girilmesi ve onaylanması işlemlerinin tümü anlamına 

gelmektedir. 

“Screen Trading Platformu” tabiri, Katılımcı ve Diğer Firmalar’ın, Screen Trading kapsamında işlem 

yapabildikleri platformlar anlamına gelmektedir. Taraflar’ın kullandığı platformlar Ek-1’de belirtilmiştir. 

“Seans 1” tabiri, İstanbul yerel saatine göre her İş Günü için 08:30 ila 12:55 saatleri arasındaki süre anlamına 

gelmektedir. 

“Seans 2” tabiri, İstanbul yerel saatine göre her İş Günü için 12:55 ila 18:15 saatleri arasındaki süre anlamına 

gelmektedir. 

“Sözlü Teklif” tabiri, Madde 5.1’de belirtilen anlama gelmektedir. 

“Teklif Süresi” tabiri, Madde 5.6’da belirtilen anlama gelmektedir. 

“Teklif” veya “Teklifler” tabiri, Madde 5.1’de belirtilen anlama gelmektedir. 

“Yazılı Teklif” tabiri, Madde 5.1’de belirtilen anlama gelmektedir. 



2 

 

“Yetkili Kişiler” tabiri, Madde 4.1 ve Ek-1’de belirtilen ve Taraflar adına işbu Sözleşme’nin amaçları 

doğrultusunda işlem yapma yetkisi bulunan şirket yetkilileri anlamına gelmektedir. 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme, Katılımcı’nın elektrik ve/veya doğal gaz piyasasında Mevzuat’a uygun ticari işlemler yapmak 

adına (fiziksel, finansal, opsiyon ürünleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), Broker vasıtasıyla 

Diğer Firmalar ile bir araya gelmeleri için aracılık hizmeti verilmesi ve bu hizmet kapsamında Katılımcı 

tarafından Broker’a aracılık hizmet bedeli ödenmesi hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. 

3. Liste 

Katılımcı, Liste’yi Broker’a iletmekle ve ihtiyaç halinde ilgili listenin güncellenmiş halini Broker ile 

paylaşmakla yükümlüdür. Broker ise aracılık hizmetini Katılımcı’nın kendisine sağladığı Liste’ye uygun 

olarak yürütmekle yükümlüdür. Katılımcı Liste’de, işlem yapmayı tercih ettiği Diğer Firmalar’a yönelik ilave 

şartlar (teminatlı çalışma durumları, ilgili firma için işlem yapılabilecek en uzak tarih, aynı ürünü aynı 

fiyattan birden fazla firmanın sunması halinde öncelik verilecek firma seçimi gibi de dâhil ve fakat bunlarla 

sınırlı olmamak üzere) belirtebilir ve Broker, Katılımcı’nın Liste’de belirttiği tüm şartlara uymayı kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Katılımcı’nın Broker ile birden fazla liste paylaşması halinde Broker’a en son 

bildirilen liste geçerli sayılacaktır. Broker’ın Katılımcı’nın paylaştığı Liste’ye uymaması halinde, ortaya 

çıkabilecek Ceza Bedeli ödeme yükümlülüğü Broker’a ait olacaktır ve ilgili işlemden Hizmet Bedeli 

doğmayacaktır. Aynı şekilde, Katılımcı’nın kendi paylaştığı Liste’ye uymaması halinde, ortaya çıkabilecek 

Ceza Bedeli ödeme yükümlülüğü Katılımcı’ya ait olacaktır. Liste paylaşımına yetkili kişiler Ek-2’de 

belirtilmiştir.  

4. İletişim Araçları ve Yetkili Kişiler 

4.1. Taraflar arasında yapılan tüm Teklifler ve Onaylar, Ek-1’de belirtilen iletişim adresleri (“İletişim 

Adresleri”) ve yetkili personeller (“Yetkili Kişiler”) aracılığıyla yapıldığı takdirde Taraflar arasında 

bağlayıcılık ve geçerlilik kazanacaktır.  İşbu Sözleşme kapsamında, Teklif ve Onaylar’ın haricindeki 

bildirimler için Taraflar arasında yapılacak bildirimler Ek-2’de belirtilen yetkililer ve iletişim adresleri 

aracılığıyla yapıldığı takdirde geçerlilik kazanacaktır. 

4.2. Taraflar’dan birinin İletişim Adresleri’nin ve/veya Yetkili Kişiler’inin değişmesi halinde bünyesinde 

değişiklik yaşanan Taraf, diğer Taraf’ı değişiklik ile derhal bildirecektir ve güncel İletişim Araçları ve Yetkili 

Kişiler bilgilerini paylaşacaktır. Güncel İletişim Adresleri ve Yetkili Kişiler listesinin Taraflar arasında geç 

bildirilmesinden dolayı oluşacak tüm zararlardan, bildirimi zamanında yapmayan Taraf sorumlu olacaktır. 

5. Teklifler ve Onaylar 

5.1. Katılımcı ve Diğer Firmalar arasında aracılık hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla Katılımcı ve Broker, 

birbirileriyle teklifleri yazılı (“Yazılı Teklif”) veya sözlü biçimde (“Sözlü Teklif”) paylaşacaklardır. Yazılı 

ve Sözlü Teklifler (“Teklifler”), İletişim Adresleri ve Yetkili Kişiler aracılığıyla yapılacaktır. Broker, 

Katılımcı’nın Teklif’te belirttiği tüm ticari şartları dikkate almakla yükümlüdür.   

5.2. Katılımcı bir Teklif’i İletişim Adresleri ile Broker’a bildirirken yazılı veya sözlü olarak, açık ve net bir 

şekilde ilgili Teklif’in kesin (firm) ya da indikatif olduğunu bildirecektir. Katılımcı’nın bir Teklif’i Broker’a 

bildirirken kesin (firm) ya da indikatif olduğunu açık ve net bir şekilde belirtmemesi halinde ilgili Teklif, 

Taraflar arasında bağlayıcı olmayacaktır. Katılımcı’nın İletişim Adresleri ile Broker’a bildirirken açık ve net 

bir şekilde kesin (firm) teklif olduğunu belirttiği veya Screen Trading Platformu’na girdiği Teklifler Kesin 

Teklif olarak kabul edilecek ve yerine getirilmemesi Sözleşme’nin ihlalini teşkil edecektir.Şüpheye mahal 

vermemek adına, Katılımcı tarafından kesin (firm) olarak bildirilmeyen Teklifler’in Taraflar arasında bir 

bağlayıcılığı olmayacaktır. 

5.3. Katılımcı’nın Broker’a verdiği bir Kesin Teklif için Broker’ın Diğer Firmalar ile eşleşmesi halinde 

Katılımcı’nın Onay’ını almaya gerek olmaksızın Kesin Eşleşme sağlanmış olacaktır. 

5.4. Broker, Diğer Firmalar’dan aldığı bir Teklif’i Katılımcı’ya iletirken ilgili Teklif’in açık ve net bir 

biçimde kesin (firm) veya indikatif olduğunu bildirmekle yükümlüdür ve Broker’ın açık ve net bir biçimde 

ilgili Teklif’in kesin (firm) veya indikatif olduğunu bildirmemesi halinde Broker’ın Katılımcı’ya ilettiği her 

Teklif, Kesin Teklif olarak esas alınacaktır. Diğer Firmalar’dan aldığı bir Kesin Teklif’in Taraflar arasında 

bağlayıcılık kazanması için Broker, Katılımcı’dan ilgili işlem için yazılı veya sözlü işlem onayı (“Onay” 

veya “Onaylar”) alacaktır. Onaylar’ın Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olması için, Broker Katılımcı’ya 

ilgili Kesin Teklif’i iletir ve Katılımcı da işbu Kesin Teklif’i uygun bulduğunu İletişim Adresleri üzerinden 

Broker’a bildirerek ilgili Kesin Teklif’e onay verir. Onaylar, İletişim Adresleri ve Yetkili Kişiler aracılığıyla 
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yapıldığı takdirde Taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Yazılı yapılan Onaylar, Mesai Saatleri 

dışında yapıldığı takdirde Taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır. Onay verildikten sonra ilgili 

Teklif’ten veya Onay’dan caymak veya bunları tek taraflı iptal etmek mümkün değildir. 

5.5. Katılımcı, Broker’a bir Kesin Teklif verirken ilgili şartların geçerli olacağı süreyi (“Teklif Süresi") 

belirtebilir. Bir Kesin Teklif için Teklif Süresi belirtilmişse ilgili Kesin Teklif, Katılımcı tarafından iptal 

edilmediği takdirde Teklif Süresi sonuna kadar geçerli kalacaktır. Katılımcı tarafından Seans 1 içinde verilen 

ve iptal edilmeyen Teklifler aynı gün Seans 1’in bitiminde, Seans 2 içinde verilen ve iptal edilmeyen 

Teklifler aynı gün Seans 2’nin bitiminde ek bir bildirime gerek duyulmaksızın geçersiz hale gelecektir ve 

Taraflar arasında bağlayıcılığı kalmayacaktır.  

5.6. Broker’ın Diğer Firmalar’dan aldığı ve Katılımcı’ya ilettiği bir Kesin Teklif’in Katılımcı için uygun 

olması ve Taraflar arasında bağlayıcılık kazanması için Broker, Katılımcı’dan Onay almakla yükümlüdür. 

Broker’ın Diğer Firmalar’dan aldığı, Katılımcı’ya ilettiği ve Katılımcı’nın uygun bulduğu Kesin Teklifler 

için Taraflar arasında Onay alınması halinde Taraflar, işbu Kesin Teklifler’in şartlarını sağlamakla yükümlü 

olacaklardır. 

5.7. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında; 

a. Katılımcı’nın vermiş olduğu bir Kesin Teklif üzerine Broker’ın Sözleşme şartlarına uygun olarak bir 

Diğer Firma ile eşleşmesi halinde veya, 

b. Broker’ın Diğer Firmalar’dan aldığı ve Katılımcı’ya ilettiği bir Kesin Teklif’e Katılımcı tarafından 

Onay verilmesi halinde 

Taraflar için bağlayıcı olan eşleşme (“Kesin Eşleşme”) gerçekleşmiş olacaktır. Kesin Eşleşme 

gerçekleştikten sonra; Broker, Ek-3’te belirtilen metin formatında işlem bilgilerini Katılımcı ve Diğer Firma 

ile paylaşma hakkını saklı tutar.  

5.8. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde sunacakları tüm Teklif, Onay ve diğer işlem ile faaliyetleri 

Mevzuat’a uygun bir biçimde ve kendi sorumlulukları dâhilinde gerçekleştireceklerini kabul, beyan ve 

taahhüt ederler.  

5.9. Taraflar, Broker’ın işbu Sözleşme kapsamında Katılımcı adına herhangi bir hukuki veya ticari işlem 

yapma yetkisinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

5.10. Katılımcı’nın işbu Sözleşme’nin konusunda belirtilen amaçlarla ile ilgili olarak aracılık hizmeti veren 

başka firmalarla da çalışabileceğini Broker kabul, beyan ve taahhüt eder.  

6. Hizmet ve Ceza Bedeli 

6.1. Taraflar arasında Kesin Eşleşme sağlanması halinde, eşleşmenin sağlandığı Diğer Firma’nın şirket 

ünvanını ve yetkili kişisini Broker, Katılımcı ile İletişim Adresleri üzerinden paylaşacaktır. Firma bilgileri 

Madde 5.7’de belirtildiği şekilde paylaşıldıktan sonra Katılımcı’nın Broker’a ödeyeceği aracılık hizmet 

bedeli (“Hizmet Bedeli”) Taraflar arasında tahakkuk edecektir. Taraflar arasında doğacak Hizmet Bedeli’ni 

talep etme hakkını Broker saklı tutar. Katılımcı’nın Broker’a ödeyeceği Hizmet Bedeli’nin hesaplanma 

yöntemi Taraflar arasında belirlenecektir. 

6.2. Taraflar’dan birinin sağlanan Kesin Eşleşme’deki Teklif şartlarına uymaması halinde, yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen Taraf, diğer Taraf’a cezai şart niteliğinde bir bedel (“Ceza Bedeli”) ödeyecektir. Şüpheye 

mahal bırakmamak adına, Kesin Eşleşme’deki Teklif’in şartlarına Katılımcı’nın uymaması halinde Katılımcı 

Broker’a; Broker’ın uymaması halinde ise Broker Katılımcı’ya Ceza Bedeli’ni ödeyecektir. Taraflar arasında 

doğacak Ceza Bedeli’ni talep etme hakkını, Ceza Bedeli hususunda alacaklı olan Taraf saklı tutar.  

6.3. Madde 3 uyarınca Liste paylaşımında yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya ihlal edilmesi 

durumunda Taraflar arasında doğacak Ceza Bedeli’ni talep etme hakkını, Ceza Bedeli hususunda alacaklı 

olan Taraf saklı tutar. Ceza Bedeli’nin hesaplanma yöntemi Taraflar arasında belirlenecektir. 

6.4. Broker’ın Katılımcı’ya ilettiği veya Katılımcı’nın Broker’a ilettiği bir Kesin Teklif’in şartlarının Broker 

tarafından Diğer Firma’dan kaynaklanan sebeplerle yerine getirilemediğinin Katılımcı’ya kanıtlaması 

halinde, bu hususta Broker için Ceza Bedeli doğmayacaktır. 

6.5. Katılımcı ile Kesin Eşleşme sağlanan Diğer Firma arasında ilgili Kesin Teklif’e ilişkin eşleşme 

sağlandıktan ve Katılımcı ile Diğer Firma’nın bilgilerinin Madde 6.1’de belirtildiği şekilde paylaşıldıktan 

sonra Katılımcı ve Diğer Firma arasında oluşabilecek akdi, hukuki, cezai, idari veya ekonomik 

anlaşmazlıklardan, yanlış verilen bilgilerden, kasıt, ihmal veya hatadan kaynaklanan ve sair ihtilaflardan, 

uğrayacakları maddi manevi zararlardan Katılımcı, Broker’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 
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6.6. Katılımcı ile Kesin Eşleşme sağlanan Diğer Firma ile arasında ilgili Kesin Teklif’e ilişkin Madde 6.1’de 

belirtildiği şekilde Broker aracılığıyla karşılıklı firma bilgilerinin paylaşımı sağlandıktan sonra ilgili ticaret 

işleminin herhangi bir sebeple sona ermesi durumu, ilgili Kesin Eşleşme’den doğan Hizmet Bedeli’ni ortadan 

kaldırmaz. 

6.7. Katılımcı’nın Diğer Firmalar ile kendi arasında ve Broker’ın aracılığı olmadan yaptığı ticaret 

işlemlerinde Broker’ın herhangi bir hak, talep, yükümlülük ve sorumluluğu bulunmayacaktır.  

 

 

 

7. Faturalandırma ve Ödeme 

7.1. Katılımcı ile Broker arasında işbu Sözleşme nedeniyle cari hesap ilişkisi kurulmuş olup, alınan Hizmet 

Bedeli ve Ceza Bedeli (her bir işlem yönünden) tutulacak cari hesap kayıtlarına göre fatura edilecektir.  

7.2. İlgili ay içerisinde tahakkuk eden toplam Hizmet Bedeli ve Ceza Bedeli tutarlarına ilişkin cari hesaptan 

kaynaklanan alacağa dair faturayı ilgili Taraf, takip eden ayın ilk 5 (beş) İş Günü içerisinde diğer Taraf’a 

tebliğ edecektir. Taraflar, faturanın tebliğ edildiği ayın 20. (yirminci) takvim gününe kadar söz konusu fatura 

bedelini aşağıdaki banka hesaplarına veya ilgili faturada belirtilen banka hesaplarına yatıracaklardır. 

Faturanın belirtilen sürede diğer Taraf’a tebliğ edilmemesi durumunda gecikilen süreye mukabil süre ödeme 

vadesine eklenecektir. 

Katılımcı Banka Hesap Bilgileri 

Hesap Sahibi :  

Banka İsmi :  

Şube  :  

Şube Kodu :  

IBAN : 

Broker Banka Hesap Bilgileri 

Hesap Sahibi :  

Banka İsmi :  

Şube  :  

Şube Kodu :  

IBAN : 

  

7.3. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödemelerin son ödeme tarihinin resmi tatil gününe gelmesi 

durumunda ilgili ödeme, bir sonraki İş Gününde yapılacaktır. 

7.4. İşbu Sözleşme hükümlerine göre yapılacak ödeme, son ödeme tarihine kadar tamamen yapılmaz ise 

ödenmeyen kısım için son ödeme tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yasal gecikme 

faizi uygulanır.  

7.5. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın banka havalesi olarak yapacağı ödemelere ait banka masrafları 

ödemeyi yapan Tarafça karşılanacaktır. 

8. Sözleşme’nin Süresinden Önce Sona Ermesi 

İşbu Sözleşme; 

a. Taraflar’dan birinin, konkordato ilan etmiş olması veya hakkında iflas veya tasfiye kararı verilmiş 

olması ve/veya vadesi gelen borçlarını ödeyemez durumda olması; veya 

b. Taraflar’dan birinin aleyhine tasfiye veya iflas takibatına başlanmış olması ve bu takibata süresi 

içinde itiraz söz konusu olmaması; veya 

c. Katılımcı’nın faaliyet gösterdiği elektrik ve/veya doğal gaz piyasasındaki lisansının iptali, piyasa 

katılımcısı vasfını yitirme, EPİAŞ nezdindeki tüzel kişilik kaydının silinmesi ve benzeri sebepler ile 

Anlaşma’nın ifası için gerekli niteliklerini kaybetmesi ve bu durumun yapılan bildirimden itibaren 

15 (on beş) günlük bir süre içinde giderilmemesi veya giderilememesi  

hallerinden herhangi birinin gerçekleştiği tarihte kendiliğinden sona erer. Sözleşme’nin Madde 8 kapsamında 

sona ermesi halinde, Sözleşme’nin sona erme tarihinden önce Taraflar için işbu Sözleşme uyarınca doğmuş 

olan hak ve yükümlülükler Taraflarca yerine getirilene kadar Sözleşme hukuken bağlayıcı olmaya devam 

edecektir. 

9. Sözleşme Süresi ve Fesih 

9.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girmesiyle Taraflar için 

hukuken bağlayıcı ve geçerli olacaktır.  
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9.2. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde düzenlenmiş bir fatura tutarının, son ödeme 

tarihinden itibaren 3 (üç) İş Günü içinde ödememesi veya Sözleşme’den doğan herhangi bir yükümlülüğünü 

zamanında ve gereği gibi ifa etmemesi ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde 

diğer Taraf yazılı bildirimde bulunduktan 3 (üç) İş Günü sonra ve ilgili ihlalin giderilmemesi durumunda 

herhangi bir ek ihtara gerek duymaksızın işbu Sözleşmeyi feshedebilir.  

9.3. Taraflar’dan birinin diğer Taraf’a en az 5 (beş) İş Günü öncesinden yazılı bildirim yapması ile Sözleşme, 

tek taraflı olarak feshedilebilir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde; fesih tarihinden önce Taraflar için işbu 

Sözleşme uyarınca doğmuş olan hak ve yükümlülükler (varsa tahakkuk etmiş Hizmet Bedeli ve/veya Ceza 

Bedeli de dâhil olmak üzere) Taraflarca yerine getirilene kadar Sözleşme hukuken bağlayıcı olmaya devam 

edecektir.  

 

 

10. Gizlilik 

10.1. Taraflar, İşbu Sözleşme kapsamında her şekil ve biçimde temin edilen, gizli olduğu bildirilsin ya da 

bildirilmesin, tüm bilgilerin (“Gizli Bilgi”) gizli ve ticari sır niteliğinde olduğunu, Madde 10.2’de belirtilen 

istisnalar haricinde üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve bu şekillerde 

sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı, Sözleşme’nin amaçları haricinde kullanmamayı kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Gizli Bilgiler ilgili Taraf’ın mülkiyetinde olup, sadece işbu Sözleşme’nin amaçları uğruna 

kullanılacaktır.  

10.2. Taraflar bakımından bilgilerin açıklanmasında istisna tutulan başlıca haller şunlardır: 

i. Gizli bilginin sahibi olan tüzel kişi tarafından özel olarak yazılı ve açık izin verilmesi, 

ii. Herhangi bir yasal zorunluluk bulunduğu hallerde, yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği 

zorunluluklara uymak maksadıyla ve bu hallerin gerektirdiği oranda, 

iii. Hizmetle ilgili herhangi bir ihtilafta ispat maksadıyla mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda 

ve genel olarak kolluk ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere kullanılması 

halinde.  

10.3. Sözleşme’nin gizlilik hükümlerinin tamamının yürürlüğü işbu Sözleşme’nin sona ermesinden veya 

feshinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile devam edecektir.  

10.4. İşbu Madde 10’da belirtilen hükümlerin ihlali halinde ihlal eden Taraf, ihlal sebebiyle zarar gören 

Taraf’ın bu ihlalden kaynaklanan her türlü doğrudan zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve 

taahhüt eder. 

11. Mücbir Sebep 

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, 

ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin veya her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve 

sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller (“Mücbir Sebep”), 

Taraflarca Mücbir Sebep olarak kabul edilir. Mücbir Sebep dolayısıyla işbu Sözleşme’de bahsi geçen 

yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olan Taraf, durumun ortaya çıkmasından itibaren 

derhal yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmekle yükümlüdür. Taraflar’dan her biri, Mücbir Sebep’in 30 takvim 

gününden uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olduğunu ancak Mücbir Sebep’in 

gerçekleştiği tarihten itibaren Mücbir Sebep nedeniyle Sözleşme’nin uygulanamaması veya uygulanmasının 

gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacağını kabul eder.  

12. Yazışma ve Bildirimler 

12.1. Taraflar Ek-1’de belirtilen İletişim Adresleri’nin yasal tebligata elverişli adresleri olduğunu, bu 

adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve İletişim Adresleri’nde meydana gelecek değişiklikleri 

derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirmeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’de belirtilen ve/veya daha önce 

usulünce bildirilmiş İletişim Adresleri’ne yapılacak tebligatların ve bildirimlerin geçerli ve yasal sayılacağını, 

Taraflar’ı bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

12.2. İşbu Sözleşme’ye istinaden yapılması gereken ve Madde 5 ile sınırlı kalmamakla birlikte bütün 

bildirimler Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ilgili İletişim Adresleri üzerinden yapılacaktır.  
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12.3. Türk Ticaret Kanununun 18/III Maddesinde tanımlanan (özellikle de temerrüt ve fesih bildirimlerini 

içeren) bildirim ve yazışmalar noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecek ve Türk 

kanunlarına göre uygun bir şekilde teslim edilmiş oldukları tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır.  

13. Diğer Hükümler 

13.1. Feragat 

Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmaması ya da geç 

kullanması, söz konusu haktan ya da mevcut başka bir haktan açık şekilde belirtilmediği takdirde vazgeçtiği 

anlamına gelmez. Ayrıca, bir hakkın kısmen kullanılmış olması da o hakkın geri kalanının veya mevcut 

başka bir hakkın kullanımından vazgeçildiği anlamına gelmez. 

13.2. Devir Yasağı 

Taraflar işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan kısmen veya 

tamamen 3. şahıslara devredemez. 

 

 

13.3. Sözleşme Ekleri 

Aşağıdaki belgeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz birer parçasıdır. 

i. Elektrik ve/veya Doğal Gaz Piyasası Lisans Belgesi (Sadece Katılımcı, Broker’a teslim 

edecektir) 

ii. Şirket Faaliyet Belgesi 

iii. Şirket İmza Sirküleri 

iv. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Belgesi 

v. Şirket Vergi Levhası 

 

13.4. Sözleşmenin Değiştirilmesi 

İşbu Sözleşme’de yapılacak tüm değişiklikler her iki Taraf’ın yetkili temsilcilerince imzalanması koşuluyla 

mümkündür. 

 

13.5. Sözleşmenin Ayrılabilirliği 

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin, mevzuata veya kamu düzeni kurallarına aykırı olduğu için ya 

da mahkeme yararı ya da hakem heyeti kararıyla herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz sayılması 

halinde, Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliği etkilenmeyecek olup, bu hükümler yürürlükte kalmaya 

ve Taraflar bakımından bağlayıcı olmaya devam edecektir. 

13.6. Masraflar 

İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından doğan her türlü vergi, resim ve harçlar Taraflarca eşit oranda 

ödenecektir. 

 

14. Deliller 

14.1. Taraflar, Ek-1’de belirtilen İletişim Adresleri ile birbirlerine gönderdikleri her türlü yazışma, tebligat ve 

görüşmelerinin 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. 

14.2. Taraflar ve Diğer Firmalar ile doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Broker, Katılımcı’nın işbu 

Sözleşme kapsamındaki işlemlerine ait ve delil olarak kullanılabilecek her türlü yazışma, tebligat, görüşme 

ve telefon kayıtlarını Sözleşme’nin fesih tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl süre ile saklamayı taahhüt eder. 

14.3. Taraflar, aralarında geçen telefon görüşmelerinin işbu Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda delil 

olarak kullanılabilmesi amacıyla diğer Tarafça kayıt altına alınabileceğini kabul ederler. 

15. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme 

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklar Türk hukukuna göre yorumlanacak ve çözüme ulaştırılacaktır. 

Taraflar arasında meydana gelebilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkili olacaktır. 
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İşbu Sözleşme, Taraflar arasında aynı amaç ile daha evvel imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine geçer. 

16. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) sayfa olarak düzenlenmiş olup, 16 (on altı) Madde ile eklerinden ibaret olup, 

…………. tarihinde yürürlüğe girer.  

 

  XXXXX      XXXXX 

 

 

 

 

 

 

EK-1 

İLETİŞİM ADRESLERİ VE YETKİLİ KİŞİLER 

(Teklifler, Onaylar ve Kesin Eşleşmeler İçin Kullanılacak) 

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Screen Trading Platformu olarak aşağıdaki; 

1- Trayport Limited Şirketinin ürünü olan Joule isimli çevrimiçi enerji ticaret platformunu ve 

2- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ye ait Matriks Enerji Ticaret Platformu isimli çevrimiçi enerji 

ticaret platformunu kullanacaklardır. 

 

Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında geçerli kıldıkları Yetkili Kişileri ve İletişim Adresleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

Katılımcı adına; 

1. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi:  

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

2. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

3. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

4. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

Broker adına; 

1. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

2. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

3. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 

 

4. Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 Telefon Numarası: 

 E-Posta Adresi: 

 Eikon Messenger Hesap Adı: 

Joule Hesap Adı: 

Matriks Hesap Adı: 
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EK-2 

YAZIŞMA VE BİLDİRİM ADRESLERİ  

(Sözleşmesel Bildirimler, Listeler ve Yazışmalar İçin Kullanılacak) 

XXXXXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 

Yazışma Adresi:  Yazışma Adresi:  

 

Telefon No:  Telefon No:  

 

Liste Paylaşımına Yetkili Kişi(ler): 

 

Liste Paylaşımına Yetkili Kişi(ler): 

Yazışmalarda Yetkili Kişi(ler):  
 

Yazışmalarda Yetkili Kişi(ler): 
 

Faturalarla İlgili Yazışmalarda Yetkili Kişi(ler):  

 

 

Faturalarla İlgili Yazışmalarda Yetkili Kişi(ler):  

 

 

 

EK-3 

ÖRNEK İŞLEM BİLDİRİM FORMU 

 

İşlem Bildirim Formu 

İşlem Tarihi 20.04.2017 

İşlem Türü Fiziksel/Finansal/Opsiyonlu Fiziksel/Opsiyonlu Finansal 

İşlem Miktarı 5 MW 

İşlem Fiyatı 140 TL/MWh 

Satıcı .... 

Alıcı .... 
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İşlem Başlangıç Tarihi 01.05.2017 

İşlem Bitiş Tarihi 31.05.2017 

Teminat Koşulları  

Diğer Koşullar  

Opsiyon Bilgileri 

Opsiyon Satıcısı ... 

Opsiyon Alıcısı ... 

Opsiyon Primi ... 

Teminat Koşulları ... 

Diğer Opsiyon Koşulları  

 

 

 

 

TİCARET PROTOKOLÜ 

1. İşbu protokol (“Protokol”) ../../…. tarihinde, kayıtlı adresi 

……………………………………………….. olan ……………………………………… (bundan sonra 

“Broker” olarak anılacaktır) ile kayıtlı adresi ……………………………………………….. olan 

………………………………………………… (Sözleşme’nin geri kalan kısmında “Katılımcı” olarak 

anılacaktır) olan Taraflar arasında imzalanmıştır. Broker ve Katılımcı, Protokol’de birlikte “Taraflar” olarak 

anılacaktır. 

2. İşbu Protokol, Taraflar arasında ../../….. tarihinde imzalanmış bulunan Broker ve Katılımcı Çerçeve 

Hizmet Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ilişkin olarak Taraflar’ın mutabık kaldığı aşağıdaki şartların 

belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

3. Sözleşme’de anılan Hizmet Bedeli, her bir Kesin Eşleşme için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

Hizmet Bedeli (Vergiler hariç) = Teklif Miktarı x Birim Hizmet Ücreti 

Buradaki; 

  Teklif Miktarı: İlgili Teklif’in toplam enerji miktarı 

  Birim Hizmet Ücreti: ….. 

ifade etmektedir. 

4. Sözleşme’de anılan Ceza Bedeli, her bir Kesin Eşleşme için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

Ceza Bedeli (Vergiler hariç) = Teklif Miktarı x Birim Ceza Ücreti 

Buradaki; 

  Teklif Miktarı: İlgili Teklif’in toplam enerji miktarı 

  Birim Ceza Ücreti: ….. 

ifade etmektedir. 

5. İşbu Protokol, imzalandığı tarihte Taraflar arasında bağlayıcılık kazanmıştır ve Sözleşme’nin ayrılmaz 

bir parçasıdır. 

 

 

  XXXXX      XXXXX 

 


