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YEKDEM SÖZLEŞMESİ 

 Madde 1: Taraflar 

Tüzel Kişilik İsmi : XX 
Tüzel Kişilik Adresi : XX 
Vergi Dairesi  : XX 
Vergi Numarası  : XX 
 
Tüzel Kişilik İsmi : XX 
Tüzel Kişilik Adresi : XX 
Vergi Dairesi  : XX 
Vergi Numarası  : XX 
 

 Madde 2: Tanımlar 

2.1. Tanımlar 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (“DUY”): 14/04/2009 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile ek ve 
değişikliklerini,  

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ” veya “Piyasa İşletmecisi”): Görev ve 

sorumlulukları Kanun’da ve DUY’da belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesi piyasası ve 

uzlaştırmayı çalıştırmakla görevli birimi,  

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği: 02/11/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerini, 

Faturalama Bedeli: İşbu Sözleşme’nin 7. Madde’si uyarınca hesaplanan, Taraflar arasında her fatura 

dönemini müteakip fatura edilecek bedeli, 

Fesih Tazminatı: İşbu Sözleşmenin 15. Madde’si uyarınca hesaplanan bedeli, 

İş Günü: Cumartesi ve Pazar günleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi tatil sayılan günler dışındaki 

her günü, 

LÜY: 02/10/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik 

Üretimine İlişkin Yönetmelik ile ek ve değişikliklerini, 

Mevzuat: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasasına ilişkin yürürlükteki kanun, 

yönetmelik, tebliğ, genelge ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul kararları, 

Protokol: Taraflar arasında daha sonra yapılabilecek olan Protokol’ü, 

Referans Fiyatı: İşbu Sözleşme’nin 6. Maddesi’nde tanımlanan bedeli, 

Riske Maruz Kapasite: Sözleşme süresince Sözleşme’ye konu riske maruz değer olarak belirlenen 

her bir saat için sabit MW cinsinden elektrik enerjisi kapasitesini, 

Şeffaflık Platformu: EPİAŞ tarafından yayınlanan ve işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte 

https://seffaflik.epias.com.tr/ adresinde bulunan bilgi paylaşım platformunu, 

Taraf A(Sunan Taraf): YEKDEM Birim Maliyeti’nin, Referans Fiyatı’ndan yüksek olması durumunda, 

Faturalama Bedeli’ni, Taraf B’ye ödeyecek tüzel kişiliği, 

Taraf B(Kabul Eden Taraf): YEKDEM Birim Maliyeti’nin, Referans Fiyatı’ndan düşük olması 

durumunda, Faturalama Bedeli’ni, Taraf A’ya ödeyecek tüzel kişiliği, 

YEKDEM Birim Maliyeti (YBM): Her bir fatura dönemi için Şeffaflık Platformu’nda yayınlanan 

YEKDEM Birim Maliyeti’ni,  

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir 
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enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve LÜY 

kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli 

tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin 

usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını, 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik: 

01/10/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi 

ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ile ek ve değişikliklerini, 

ifade etmektedir. 

2.2. Tanımlar İle İlgili Diğer Hükümler 

“İşbu Sözleşme” ve “burada” kelimeleri ve benzeri anlama gelen kelimeler, işbu sözleşmenin belli bir 

hükmüne değil bütününe atıf anlamına gelir. Tekil halde tanımlanmış kelimeler çoğul halde 

kullanılırlarsa, buna uygun benzer bir anlam ifade edeceklerdir. Aynı şey çoğul halde tanımlanmış 

kelimeler için de geçerlidir. 

Taraflar, Mevzuat’a yapılmış atıflarla ilgili olarak, Mevzuat’ın atıf yapılan maddesinde bir değişiklik 

olması halinde, Sözleşme’de yapılan atfın değiştirilmiş madde numarasına yapılmış sayılacağı 

hususunda mutabıktırlar. 

2.3. Başlıklar ve Alt Başlıklar 

İşbu Sözleşme’de kullanılan madde ve bölüm başlıkları yalnızca referans kolaylığı amacı ile 

kullanılmıştır ve herhangi bir şekilde bu Sözleşme’nin anlamını ve yorumunu etkilemez. 

2.4. Ekler ve Tablolar 

Sözleşme’de bulunan tablolar, örneklemeler ve formüller ile Sözleşme’nin ekleri, Taraflar’ın aralarında 

mutabık kaldığı e-posta ve Taraflar arasında yapılan, kayda alınan ve ilgililerce e-posta yoluyla teyit 

edilen ve EK-1’de belirtilen telefon hatları üzerinden yapılan telefon görüşmeleri ve Protokoller işbu 

Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 Madde 3: Amaç ve Konu 

İşbu Sözleşme, Taraf A’nın ve Taraf B’nin günlük YBM dalgalanmaları nedeniyle oluşabilecek finansal 

kayıplarını telafi etmek amacıyla ileride akdedebilecekleri Protokoller’e esas teşkil etmek üzere 

yapılmıştır. İşbu Sözleşme ve Protokoller kapsamında elektrik tedariki gerçekleşmeyecek olup, Taraf A 

ve Taraf B’nin müşterek olarak sabitledikleri Referans Fiyatı ve Riske Maruz Kapasite miktarı ile söz 

konusu piyasa fiyatı riski paylaşılması ve YBM dalgalanmalarından finansal olarak korunmak 

amaçlanmıştır. 

Taraflar işbu Sözleşme’yi ve Protokoller’i, müşterileri için belirli bir fiyat düzenlemesi yapmaya müsait 

olmayan gün öncesi piyasasındaki risklerini azaltmak amacıyla imzalamışlardır. 

İşbu Sözleşme ve Protokoller bir elektrik alım-satım sözleşmesi değildir ve bir elektrik alım-satım 

sözleşmesi olarak görülmemelidir. İşbu Sözleşme ve Protokoller iki Taraf için de herhangi bir elektrik 

alım-satım yükümlülüğü getirmez. Elektrik alım-satımı için ayrı bir sözleşme yapılması gerekmektedir 

ve işbu Sözleşme ve Protokoller, yapılacak diğer sözleşmelerin ya da devam eden sözleşmelerin 

içeriğini değiştirmez.  

İşbu Sözleşme’de belirlenen esaslara göre akdedilebilecek Protokoller’in özel hüküm ve koşulları her 

bir Protokol’de ayrı ayrı düzenlenecektir. 
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 Madde 4: Sözleşme Süresi 

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girip süresiz olup Taraflar’dan birinin Sözleşme’nin 

feshini talep etmesi halinde diğer Taraf’a en az 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı bildirimde 

bulunarak yürürlükte olan Protokol’lerden doğan hak ve yükümlülükler tümüyle eksiksiz yerine 

getirilene kadar Taraflar için geçerli kalmak şartıyla işbu Sözleşme feshedilebilir. 

 

 Madde 5: Riske Maruz Kapasite Miktarı 

Taraf A ve Taraf B’nin finansal korunumuna konu kapasite, Taraflar arasında daha sonra 

belirlenecektir. 

 

 Madde 6: Referans Fiyatı 

Protokol kapsamında, Taraf A ve Taraf B tarafından belirlenecek olan Riske Maruz Kapasite’nin risk 

yönetimine konu baz fiyat (“Referans Fiyatı”), Taraflar arasında daha sonra belirlenecektir. 

 

 Madde 7: Faturalandırma 

Faturalama Bedeli, her fatura dönemini müteakip eden ayın faturaya esas nihai uzlaştırma bildiriminin 

EPİAŞ tarafından yayınlanmasının ardından üç (3) İş Günü içerisinde Taraf B ve Taraf A arasında 

fatura edilecek ve aynı gün içerisinde Taraf A ve Taraf B’nin Sözleşme’de belirtilen tebligat adresine 

ve e-posta adresine tebliğe çıkarılacaktır. Bu tebliğe ve/veya faturaya yapılan itirazlar, ödemeyi 

durdurmayacaktır. 

İşbu Madde ile aşağıdaki şartlarda uygulanacak formüllerde kullanılan tanım veya değişkenler 

Protokol ilgili maddelerde Taraflarca mutabık kalındığı değerler ile uygulanacaktır. 

Faturalama bedeli, her faturalama dönemi için aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır; 

o Faturalama döneminde gerçekleşen ortalama YBM > Referans Fiyatı ise, Taraf B’nin 

Taraf A’ya düzenleyeceği fatura bedeli;   

FBa= 


n

u 1

RMKMa,u * (YBMa,u– RFa,u) 

o Faturalama döneminde gerçekleşen ortalama YBM < Referans Fiyatı ise, Taraf A’nın 

Taraf B’ye düzenleyeceği fatura bedeli;   

FBa= 


n

u 1

RMKMa,u * (RFa,u– YBMa,u) 

o Faturalama dönemi (RFa,u = YBMa,u) ise, Taraf B ile Taraf A arasında fatura 

düzenlenmeyecektir. 

 

Formüllerde geçen, 

FBa :‘a’ fatura dönemine ait Faturalama Bedeli’ni, 

RFa,u :‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Referans Fiyatı’nı, 

YBMa

,u 

:‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait ve Uzlaştırma Dönemi 

sonunda Şeffaflık Platformu’nda yayınlanan nihai YBM’yi, 

RMK :‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Riske Maruz Kapasite 
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Ma,u Miktarı’nı, 

n :‘a’ fatura dönemi içerisindeki uzlaştırma dönemi sayısını, 

ifade eder.  

Faturalama döneminde gerçekleşen ortalama YBM < Referans Fiyatı ise Taraf A; faturalama 

döneminde gerçekleşen ortalama YBM > Referans Fiyatı ise Taraf B; nihai uzlaştırma bildiriminin 

EPİAŞ tarafından yayınlanmasının ardından, EPİAŞ raporlama sistemi aracılığıyla açıklanan YBM ve 

yukarıdaki formülde belirtilen bileşenler üzerinden FB tutarını hesaplayacak, diğer Taraf ile paylaşacak 

ve ardından ilgili faturayı ertesi iş günü içerisinde düzenleyerek iletecektir. 

 

 Madde 8: Ödeme Koşulları 

Taraflar’ın, Sözleşme hükümlerine göre birbirine karşı yükümlü olacağı tüm ödemeler, fatura eden 

Taraf’ın, fatura edilen Taraf’a aşağıda belirtilmiş olan banka hesabına ya da ilgili faturada belirtilen 

banka hesabına yapılacaktır. 

XXXX XXXX 

 

Her bir Taraf, Sözleşme ve Protokol hükümlerine göre yapılacak ödeme ve alacak tahsili işlemleri için, 

kendi bankasının masraflarından sorumlu olacaktır. 

Faturalar usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi şartıyla, ilgili Taraflarca, aksi Protokol’de belirtilmediği 

sürece, fatura dönemini takip eden ayın 25. (yirmi beşinci) takvim günü ödenecektir. Son Ödeme 

Tarihi’nin resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödeme bir sonraki İş Günü içerisinde saat 17:00’ye 

kadar yapılacaktır. Aksi takdirde Madde 9 esas alınacaktır. EPİAŞ tarafından yayınlanan nihai 

uzlaştırma bildiriminin ilgili ayın 22. (yirmi ikinci) takvim gününden sonra yayınlanması halinde, ödeme 

fatura tebliğ tarihini müteakip üç (3) İş Günü içerisinde yapılacaktır. 

 

 Madde 9: Geç Ödeme 

Sözleşme ve Protokol hükümlerine göre yapılması gereken ödeme, Taraflar arasında belirlenen son 

ödeme tarihine kadar kısmen ya da tamamen yapılmaz ise ödenmeyen kısım için son ödeme 

tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçecek günler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un 51. Maddesinde belirtilen oranda aylık gecikme faizi uygulanacaktır. Taraflar’ın, 

Sözleşme, Protokol ve ekleri dolayısıyla doğabilecek sair alacakları için talep hakları saklıdır.  

  

 Madde 10: Teminat 

İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar’ın sağlayacağı teminat, Taraflar arasında belirlenecektir. 

 

 Madde 11: Yazışma ve Bildirimler 

11.1. Taraflar Madde 11.2 hükmü saklı kalma kaydıyla, EK-1’de belirtilen adreslerinin, yasal tebligata 

elverişli adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatların (fatura tebligatları dâhil olmak üzere) 

geçerli olacağını, e-posta ve adreslerinde, ve telefon numaralarında meydana gelecek değişiklikleri en 
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geç iki (2) İş Günü içerisinde yazılı olarak karşı Taraf’a bildirmeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’de 

belirtilen ve/veya daha önce usulünce bildirilmiş e-posta, numara ve adreslere yapılacak tebligatların 

ve bildirimlerin geçerli ve yasal sayılacağını ve Taraflar’ı bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt 

etmişlerdir. 

11.2. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılabilecek Protokoller kapsamında gönderilecek iletiler 

için EK-1’de belirtilen e-posta adreslerinin bildirim adresi olduğunu, iletilerin bu posta adreslerine 

gönderilmesi halinde bu e-posta adreslerine gönderilecek iletilerin yazılı bildirim mahiyetinde 

olduğunu, aynı gün tebliğ almış kabul edileceklerini ve bu iletinin tebliğ yerine geçeceğini kabul, beyan 

ve taahhüt ederler.  

Ancak, 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. 

Taraflar’ın ileteceği bütün bildirimlerin, talimat ve emirlerin yazılı ya da e-posta yoluyla olması, açıkça 

anlaşılacak şekilde ve yerine getirilmelerinde hiç bir tereddüde yer vermeyecek tarzda kaleme alınmış 

olmaları gerekir. Taraflar’dan birisi, açık olmayan ya da tereddüde yer veren diğer Taraf’ın bildirim, 

talimat ve emirlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. E-posta yoluyla veya EK-1’de belirtilen telefon 

hatları üzerinden yapılan ve kayda alınan telefon görüşmeleri ile yapılan bildirim, emir ve talimatlar, 

EK-1’de belirtilen e-posta adresleri aracılığıyla teyit edilmedikçe Taraflar açısından bağlayıcılık 

kazanmaz.  

 

 

 Madde 12: Diğer Hükümler 

12.1. Hükümlerin Ayrılabilirliği 

Sözleşme’nin temel unsurlarına ilişkin olmaması kayıt ve şartı ile ilgili mevzuatta yapılacak herhangi 

bir değişiklik veya yetkili idari ya da yargı merciinin aldığı karar sonucunda, Sözleşme’nin herhangi bir 

hükmünün uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin geri kalan hüküm, koşul, bölüm ve kısımlarının 

geçerliliğini etkilemez. 

12.2 Yeni Mevzuat Uygulama ve Yönetmelikler 

Taraflar, Sözleşme’nin esasına etki etmemek/uygulanmasına engel olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin 

yürürlüğe girmesinden sonra ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümlerindeki değişikliklerin, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 

yetkili merciler tarafından konulacak tüm yeni mevzuat hükümlerinin, kararların ya da uygulamaların 

Sözleşme'ye ve Sözleşme kapsamında yapılacak tüm hesaplamalara derhal uygulanacağını peşinen 

kabul ederler. YBM oluşumunu engelleyen mevzuat değişikliğinde; Taraflar uzlaşarak Sözleşme’yi 

fesih tazminatı ödemeden derhal fesih hakkına sahip olacaklardır. Bu durumda fesih tarihi itibariyle 

Madde 7 kapsamında ödenmesi gereken bedeller ödenecek ve Taraflar bundan başka herhangi bir ad 

altında ödeme talebinde bulunmayacaklardır. 

12.3. Devir Temlik Yasağı 

Taraflar, işbu Sözleşme ve Protokoller kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, diğer Taraf’ın, 

öncesinde yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen başkalarına devir veya temlik edemezler.  

12.4. Açıklama ve Gizlilik 

Taraflar işbu Sözleşme'nin ve Protokoller’in yerine getirilmesi ile ilgili olarak Sözleşme'nin ve 

Protokoller’in diğer Taraf’ı hakkında öğrendiği veya diğer Taraf’tan elde ettiği tüm bilgilerin tam bir 

gizlilik içinde tutulacağı hususunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar’dan hiçbiri, diğerinin önceden 

yazılı iznini almaksızın yukarıda belirtilen bilgileri, işbu Sözleşme'de aksi belirtilmediği takdirde 
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yayımlayamaz, nakledemez, yayamaz, ifşa edemez veya kullanamaz. Bu paragrafta yer alan 

kısıtlamalar şu hallerde uygulanmayacaktır:  

(i) İfşa sırasında herkes tarafından bilinen bilgiler; 

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

(iii) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir 

gereğince açıklanması zorunlu tutulmuş bilgiler (açıklanmadan önce diğer Taraf’ı en uygun şekilde 

bilgilendirmek ve istenilen bilgi ile sınırlı olmak kaydıyla).  

Taraflar’ın bu maddeden kaynaklanan yükümlülükleri işbu Sözleşme’nin süresi ile sınırlı olmayıp 

bilgilerin gizliliğinin korunması yükümlülüğü işbu Sözleşme’nin feshinden veya sona ermesinden sonra 

da, sona erme ve/veya fesih sebebine bakılmaksızın, 2 (iki) yıl süreyle devam eder. 

12.5. Feragat Etmeme 

Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı 

kullanmaması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir 

kez veya kısmi olarak kullanımı söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya 

imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan 

bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez.   

12.6. İlave Faaliyetler 

İşbu Sözleşme Taraflar’ının her biri işbu Sözleşme'nin ve Protokoller’in amacını gerçekleştirmek için 

makul olarak gerekli olabilecek her türlü araç ve belgeleri düzenleyecek, imzalayacak, kabul edecek 

veya gerekli diğer işlemlerde bulunacaktır. 

12.7 Vergi, Resim ve Harçlar 

İşbu Sözleşme’nin ve Protokoller’in imzası ve uygulanmasından doğan her türlü vergi, resim ve harçlar 

Taraflar arasında %50 (yüzde elli) oranında paylaşılarak ödenecektir. Taraflar’ın bu mükellefiyetini 

zamanında veya kanunlara uygun bir surette yerine getirmemesinden ya da eksik yerine getirmesi 

yüzünden doğabilecek ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat konusu vergiler ile gecikme faizi, gecikme 

zammı ve vergi cezaları dâhil her türlü cezalar da ilgili Taraf’a ait olup, ilgili Tarafça ödenecektir. 

12.8. Sözleşme’nin Bütünlüğü 

İşbu Sözleşme bölümleri ve ekleri, Protokoller de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme’ye bir bölümü ile 

ilgili olarak eklenmiş tüm belgeler, Taraflar arasındaki Sözleşme’nın bütününü oluşturur ve Taraflar 

arasında Sözleşme'nin konusu ile ilgili olarak daha önceden imzalanmış tüm sözleşmelerin, 

düzenlemelerin ve açıklamaların yerine geçer. 

Protokol yapılması halinde, Protokol, Taraflar’ın EK-1’de belirtilen e-posta adresleri aracılığıyla 

aralarında mutabık kalmaları halinde bağlayıcı kabul edilecektir. Herhangi bir şüpheye mahal 

vermemek adına, her bir Taraf mutabık kalması durumunda, mutabık kaldığını yazılı olarak diğer 

Taraf’a e-postada belirtmekle yükümlüdür ancak bu durumda Protokol bağlayıcılık kazanacaktır. 

12.9. Mücbir Sebepler 

Taraflar ülkede yaşanan mücbir sebepler nedeniyle Sözleşme veya Protokoller kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı sorumlu olmazlar ve bu hallerinin oluştuğu günler 

Madde 7 ile belirlenen faturalandırma hesaplamasına dâhil edilmeyecektir. Bununla birlikte 

Taraflar’dan herhangi birini etkileyen bir mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden daha uzun bir süre 

devam etmesi halinde, bu sürecin sonunda Taraflar'dan herhangi biri dilerse Sözleşme’yi derhal ve tek 

taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin fesih etme hakkına sahiptir.     

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen haller işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep 

olup; bu hallerin gerçekleşmesi durumunda; Mücbir Sebep’in oluştuğu tarihe kadar Madde 7 
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kapsamında ödenmesi gereken bedeller ödenecek ve Taraflar bundan başka herhangi bir ad altında 

ödeme talebinde bulunmayacaklardır. 

 

 

 

12.10. Deliller 

Taraflar, EK-1’de belirtilen e-posta adresleri aracılığıyla birbirlerine gönderdikleri her türlü yazışma ve 

tebligatın ve yine EK-1’de belirtilen irtibat kişileri arasında ve belirtilen telefon hatları kullanılarak 

yapılan, kayda alınan ve belirtilen e-posta adreslerinden gönderilen e-postalar ile teyit edilen telefon 

görüşmelerinin, bu Sözleşmeden veya bu Sözleşme ile ilgili olarak doğacak herhangi bir ihtilaf, dava 

veya takip esnasında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189. ve 193. Maddeleri uyarınca kesin delil 

teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

 Madde 13: Sözleşme’nin Süresinden Önce Sona Ermesi 

Sözleşme ve/veya düzenlenmiş Protokoller,  

(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,  

hallerinde veya söz konusu hallerden birinin gerçekleştiği tarihte sona erer. 

Sözleşme’nin ve/veya Protokoller’in bu Maddenin (a) ve (b) bendlerine göre sona ermesi ve bu halin 

ilgili Taraf’ın kusurundan kaynaklanması halinde, Sözleşme’nin ve/veya Protokoller’in sona ermesine 

sebebiyet veren Taraf diğer Taraf’a Madde 15 hükümleri uyarınca hesaplanacak Fesih Tazminatı 

ödeyecektir.  

 

 Madde 14: Sözleşme’nin Feshi 

14.1 Sözleşme’nin Madde 4’te belirtildiği şekilde Taraflar’dan birinin bildirimde bulunarak feshi halinde, 

Taraflar birbirlerine Fesih Tazminatı veya başka bir tazminat ödemeyecek olup işbu Sözleşme 

uyarınca fesih tarihinden önce akdedilmiş olan Protokollere ilişkin olarak bunların Taraflarca tümüyle 

yerine getirilmesine kadar Tarafları hukuken bağlayıcı olmaya devam edecektir.  

14.2 Taraflar’ın Sözleşme’ya göre ödemesi gereken herhangi bir bedeli, son ödeme tarihinden itibaren 

2 (iki) İş Günü içinde ödememesi halinde, ilgili Taraf, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Taraf’a 

noter kanalı ile bir ihtarname göndererek, 3 (üç) İş Günü içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmesi 

hususunda ihtarda bulunacaktır. Bu sürenin hitamında, ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 

halinde, ihtarda bulunan Taraf Sözleşme’yı feshetme hak ve yetkisine sahip olacaktır. 

14.3 Yukarıdaki Madde 14.1 hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflar’ın Sözleşme kapsamında yerine 

getirmesi gereken yükümlülüklerden (ödeme yükümlülüğü dışında) herhangi birinin yerine 

getirilmemesi halinde, ilgili Taraf, yükümlülüğünü yerine getirmeyen Taraf’a noter kanalı ile bir 

ihtarname göndererek, 3 (üç) İş Günü içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmesi hususunda ihtarda 

bulunacaktır. Bu sürenin hitamında, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ihtarda 

bulunan Taraf Sözleşme’yi feshetme hak ve yetkisine sahip olacaktır. 

Sözleşme’nın Madde 14.2 ve 14.3 kapsamında feshedilmesi halinde, Madde 15 hükümleri uyarınca 

hesaplanacak fesih tazminatı ödenecektir. 

 Madde 15: Fesih Tazminatı  
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Fesih Tazminatı; Madde 13 uyarınca Sözleşme’nin ve/veya yapılabilecek Protokoller’in süresinden 

önce sona ermesi halinde sona ermesine sebebiyet veren Taraf’ın, Sözleşme’nin ve/veya 

yapılabilecek Protokoller’in Madde 14 uyarınca feshi halinde ise faturayı ödemeyen Taraf’ın diğer 

Taraf’a ödemesi gereken ve sona erme/fesih tarihi ile Protokol bitiş tarihi arasındaki her bir fatura 

dönemi için, Sözleşme hükümlerine bağlı olarak doğacak ve feshedilen her bir Protokol için ayrı ayrı 

aşağıdaki formül uyarınca hesaplanacak bedellerinin toplamıdır. Fesih Tazminatı aşağıdaki şekilde 

hesaplanır: 

𝐹𝑇 𝑎 = (∑  

𝑛

𝑢=1

𝑅𝑀𝐾𝑀 𝑎,𝑢) ∗ 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 

Bu formülde geçen, 

FTa : Fesih tarihi ile Protokol bitiş tarihi arasındaki ‘a’ fatura dönemi için hesaplanan 

Fesih Tazminatı tutarını, 

Referans Fiyatı : Yapılabilecek Protokol’de Megawattsaat başına belirtilen Referans Fiyatı’nı, 

RMKMa,u : ‘a’ fatura döneminin ‘u’ Uzlaştırma Dönemi’ne ait Riske Maruz Kapasite Miktarı’nı, 

n : ‘a’ fatura dönemi içerisindeki uzlaştırma dönemi sayısını 

ifade eder.  

İşbu Madde hükümleri uyarınca hesaplanacak Fesih Tazminatı tutarları, fesih tarihini müteakip on (10) 

İş Günü içerinde karşı Taraf’a faturalandırılacak ve ödemesi fatura tarihinden itibaren on (10) İş Günü 

içerisinde yapılacaktır. Ödeme gereği gibi ifa edilmemesi halinde ödenmeyen kısım için son ödeme 

tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçecek günler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un 51. Maddesinde belirtilen oranda aylık faiz oranının işletilmesiyle ortaya çıkacak 

bir gecikme bedeli ödenecektir. Taraflar’ın; Sözleşme, Protokol ve ekleri dolayısıyla doğabilecek sair 

alacakları için talep hakları saklıdır.   

 

 Madde 16: Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Halli 

16.1. Uygulanacak Hukuk 

İşbu Sözleşme ve Protokoller Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. 

16.2. İhtilafların Karşılıklı Sözleşme İle Halli 

Taraflar, aralarında vuku bulan herhangi bir ihtilafı yargı yoluna gitmeden önce, yasal sürelerden 

doğan kısıtlamalar nedeniyle haklarını korumak için yapacakları başvuru halleri hariç ve/veya bu 

hakları saklı kalmak kaydıyla Taraflar’dan birinin yazılı çağrıda bulunmasını takiben üç (3) günlük bir 

süre içerisinde karşılıklı anlaşma yolu ile çözümlemeye gayret göstermeyi kabul eder. 

16.3. İhtilafların Yargı Yoluyla Halli 

Yukarıda Madde 16.2 uyarınca Taraflarca anlaşmaya varılamaması halinde ihtilafların çözümünde 

İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

 

 

 

 

 Madde 17: Sözleşme’nin Yürürlüğe Girmesi 
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Taraflar’ın yetkili temsilcilerince XX/XX/ 2017 tarihinde iki (2) nüsha olarak tanzim edilen Sözleşme, 

imza tarihinde yürürlüğe girer. 

Protokol’de belirlenmeyen yahut sarahatle anlaşılamayan esaslar hakkında Sözleşme hükümlerine 

başvurulacağını taraflar kabul ve beyan ederler. 

  

 

 

 

EK-1 YAZIŞMA VE BİLDİRİM ADRESLERİ 

Ünvan: 

 

Ünvan: 

 

Adres:  Adres:  

 

Telefon No:  Telefon No:  

E-posta:  

 
 

E-posta:  

           
 

             
 

 


