XXX TARİHLİ VE XXX SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA
DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT
YÖNETMELİĞİ UYARINCA KAPASİTE TAHSİSİNE Ve İKİNCİL
FİZİKSEL İLETİM HAKKI PİYASASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
MADDE 1

ENTERKONNEKSİYON HATLARININ TAHSİSİ

(1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)’ın senkron paralel bağlantılarına ait Kullanıma Açık
Kapasite’nin (KAK) tahsisatı, katılım şartlarını taşıyan piyasa katılımcılarına ihale yolu ile
yapılır. Tahsisat; piyasa katılımcıları arasında taraf gözetmeyen, şeffaf, rekabeti geliştirecek
şekilde ve Fiziki İletim Haklarının (FİH) tahsisatı şeklinde gerçekleştirilir.

MADDE 2

TAHSİSATA KATILIM ŞARTLARI

(1) Piyasa katılımcılarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş,
geçerli bir Toptan Satış Lisansına sahip olmaları gerekir. Katılımcıların ayrıca TEİAŞ
tarafından miktarı ve şekli İhale Kuralları Dokümanında yer alan bir teminatı TEİAŞ’a
sunmaları, tahsisat ile ilgili kuralları içeren İhale Kuralları Dokümanını imzalamaları ve
Dokümanda belirtilen şartları yerine getiriyor olması gerekir.

MADDE 3

İHALE YERİ VE YÖNTEMİ

(1) İhaleler TEİAŞ tarafından gerçekleştirilir ve bunun için İhale Platformu (FİH
Katılımcılarının teklif dosyalarını sunduğu, ihale sonuçlarının duyurulduğu, FİH’lerin
kullanıldığı, ikincil piyasa ve ihale ile ilgili iş ve işlemlerin yapıldığı, TEİAŞ tarafından
yönetilen internet sayfası) kullanılır. İhale Platformunun internet adresi, TEİAŞ tarafından
ilgili Piyasa Katılımcılarına duyurulur. İhale Platformunun devre harici olması durumunda
İhale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilir.

MADDE 4

İHALENİN DUYURULMASI

(1) Kapasite Tahsisi İhalesi, İhale Kuralları dokümanında öngörülen süre içinde TEİAŞ
tarafından İhale Platformunda duyurulur. İhale Duyurusunda tekliflerin toplanma zamanı,
İhale Sonuçlarının duyurulma süresi, İhale Sonuçlarına itiraz ile ilgili süreler belirtilir. TEİAŞ
her bir enterkonneksiyon sınırı ve yönü (ithalat ve ihracat) için ayrı ayrı ihaleye çıkar.

MADDE 5

KULLANIMA AÇIK KAPASİTE (KAK)

(1) KAK, TEİAŞ tarafından mevcut ve öngörülen şebeke şartları, şebeke güvenlik kriterleri,
bakım programları dikkate alınarak ve ENTSO-E metodolojisi kullanılarak ilgili komşu İletim
Sistemi İşleticileri ile ortak olarak hesaplanır ve İhale Platformunda duyurulur.

MADDE 6

ENTSO-E Tanımlama Kodu (EIC KODU)

(1) Senkron paralel bağlantıların Kapasite Tahsisatında, İkincil Fiziki İletim Hakkı (İkincil
FİH) piyasasında ve Program Bildirimi süreçlerinde Piyasa Katılımcılarına ait EIC kodları
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kullanılır. TEİAŞ, Türkiye’deki EIC Ofisi olarak sınırötesi elektrik ticareti yapmak isteyen
kullanıcılara EIC kodunu verir. İlgili Piyasa Katılımcısı daha önce başka bir EIC ofisinden
EIC kodunu almışsa bu kodu TEİAŞ’a bildirir. Bu durumda kullanıcının bildirmiş olduğu EIC
kodu kullanılır.

MADDE 7

TEKLİFLERİN SUNULMASI

(1) Teklifler İhale Platformu kullanılarak yapılır. Teklifler piyasa katılımcılarının yetkili
temsilcileri tarafından veya onların vekil tayin ettikleri kişiler tarafından yapılır. Her bir
teklifte; hangi enterkonneksiyon sınırı ve yönü için (ithalat ve ihracat) teklif verildiği, ilgili
Piyasa Katılımcısının adı, EIC kodu, istenen KAK kapasitesi, her bir MWh için teklif edilen
fiyatın açıkça yer alması şarttır. İhale Kuralları dokümanında tekliflerin sunulması ile ilgili
diğer şartlara da uyulması gerekir. Kullanıcılar ilan edilen KAK değerinden daha yüksek bir
kapasite talep edemez, etmesi halinde bu teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Teklifler, İhale
Kuralları Dokümanında belirtilen para birimi üzerinden sunulur.

MADDE 8

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Kapasite tahsisi için kabul edilen teklifler, Teklif Bedeline göre yukarıdan aşağıya
sıralanır ve teklif edilen kapasiteler toplanır. Bu toplam, KAK miktarına eşit veya
ondan az ise İhale Takas Fiyatı sıfıra eşit olur. Bu durumda Sınır Ötesi İhale
Katılımcıları (SÖİ), verdikleri tekliflerde talep edilen kapasiteyi ücretsiz olarak alır.
[Madde tadili, ENTSO-E CACM kodu Madde 35 ile uyum, çapraz Bölgesel Kapasitenin
doğrulanması ve Teslimatı ]
(2) TEİAŞ Market sonuçlarının, Çapraz Bölgesel Kapasitesi ve Tahsis Kısıtlamaları ile
tutarlılığını teyit etmelidir. Kalan kapasite, KAK değerine ulaşana kadar sıralamadaki bir
sonraki en yüksek Teklif Bedelini veren teklif sahiplerine verilir. En son kabul edilen teklifte;
ilgili Piyasa Katılımcısına istemiş olduğu kapasitenin tamamı değil, ihalede sunulan toplam
KAK değerini aşmayacak şekilde TEİAŞ’ın belirlediği minimum kapasite miktarından düşük
olmamak üzere kapasitenin kalan kısmı verilir.
(3) En son kabul edilen teklif İhale Takas Fiyatı olur ve Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli bu
fiyat üzerinden hesaplanır. Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli, ilgili Enterkonneksiyon ve
yönde kapasite kazanan tüm teklif sahipleri tarafından İhale Takas Fiyatı üzerinden ödenir.
(4) İki veya daha fazla teklif sahibinin toplam kapasitelerinin, sunulan veya geriye kalan
Kapasiteyi aşan miktardaki Kapasiteyle ilgili ve teklif kabul şartlarını sağlayan aynı fiyatlı
teklifleri sunması halinde, sunulan veya geriye kalan Kapasite, ilgili teklif sahiplerine teklif
ettikleri kapasite oranında verilir. Bu durumdaki piyasa katılımcılarına verilen kapasite,
TEİAŞ’ın belirlediği minimum kapasite miktarından düşük olamaz. Kalan kapasitenin iki
veya daha fazla teklif sahibi arasında diğer eşitlik şartlarına ve yukarıda belirtilen şartlara
uygun olarak paylaştırılamaması durumunda, FİH'ler TEİAŞ’ın belirlediği minimum miktar
üzerinden verilir ve TEİAŞ, teklif verme zamanını ilgili FİH'lerin paylaştırılması için bir
öncelik olarak kabul eder.

MADDE 9

İHALE SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) İhale Sonuçları İhale Platformu üzerinden duyurulur. Bu duyuruda İhaleyi kazanan
firmaların adları, kazanılan kapasite, İhale Takas Fiyatı yer alır.
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MADDE 10

İKİNCİL FİZİKSEL İLETİM HAKKI(İkincil FİH)

(1) Kazanılan FİH, kayıtlı başka bir Piyasa Katılımcısına devredilebilir. Devir işlemi için
İhale Kuralları Dokümanında yer aldığı şekilde ve süresi içinde TEİAŞ bilgilendirilmelidir.
Bir devir durumunda dahi Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli ödeme yükümlülüğü ilk FİH
sahibinin olur. Devir için FİH’in ilk sahibinin TEİAŞ’a karşı bütün mali yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir. Devir yapıldıktan sonra devredilen FİH’in kullanım hakkı
devir yapılan yeni Piyasa Katılımcısının olur.

MADDE 11

KAPASİTENİN KULLANILMASI

[Madde tadili, ENTSO-E FCA kodu Madde 36 ile uyum, Fiziksel İletim Hakları]
(1) İhale ile kazanılmış veya İkincil Piyasada başka bir Piyasa Katılımcısından satın alınmış
olunan FİH’lerin kullanılmaması durumunda ilgili Piyasa Katılımcısı herhangi bir ceza
ödemez. Ancak ENTSO-E sahası sınırları içerisinde tahsis edilmiş veya İkincil Fiziki İletim
Hakkı Piyasası’nda devralınmış kapasite miktarlarının tamamını veya bir kısmını İhale
dokümanında belirtilen Bildirim Zamanı içinde kullanacağını bildirmeyen Fiziki İletim Hakkı
sahipleri, ücret ilkesi doğrultusunda bir ödeme elde etme hakkına sahip olacaktır
(2) Sahip olunan kapasitenin kullanılması durumunda ilgili FİH’in sahibi tarafından TEİAŞ’a,
süresi ve şekli İhale Kuralları Dokümanında belirtilen şekilde Muhatap Bildirimi yapılması
gerekir. Muhatap Bildiriminde ilgili enterkonneksiyon hattının diğer tarafındaki Piyasa
Katılımcısının EIC kodu belirtilir.
(3) FİH sahib(ler)inin veya ilgili enterkonneksiyon sınırının diğer tarafında kapasite tahsisine
hak kazanmış karşı taraf piyasa katılımcısının Türkiye tarafındaki Muhatab(lar)ının, süresi ve
şekli İhale Kuralları Dokümanında belirtildiği şekilde TEİAŞ’a Program Bildiriminde
bulunması gerekir. [Ekleme,ENTSO-E FCA kodu Madde 40 ile uyum , Fiziki İletim Hakkı
Muhatabı hakkında Genel Hükümler] FİH sahipleri PTR sahipleri, Muhatap Kurallarına
uygun olarak onların adına elektrik alışverişi programları için üçüncü şahıslara (kayıtlı) yetki
verebilir. Muhatap Bildirimi ile uyuşmayan Program Bildirimi kabul edilmez. TEİAŞ
kendisine gelen Program Bildirimi ile ilgili enterkonneksiyonun diğer tarafındaki İletim
Sistemi İşleticisine gelen Program Bildirimini karşılaştırır. Bu bildirimlerin uyuşmaması
halinde ilgili Piyasa Katılımcısından Program Bildirimini düzeltmesi istenir. Süresi içinde
düzeltilmeyen Program Bildirimi, ilgili uluslararası düzenlemelerde yer aldığı şekilde TEİAŞ
tarafından değiştirilir veya tamamen reddedilir.
(4) İlgili Piyasa Katılımcısı ayrıca PMUM’a da Program Bildirimi yapmak zorundadır.

MADDE 12

FİZİKİ İLETİM HAKLARI (FİH)’NIN AZALTILMASI

(1) Acil durumlarda, önceden öngörülemeyen şebeke şartlarında, enterkonneksiyon
hatlarındaki arızada veya Programlı Bakımın uzaması durumunda tahsis edilmiş FİH’lerde
Azaltma uygulanır. Bu durum FİH sahiplerine derhal bildirilir.
(2) Bu bildirim İhale Kuralları Dokümanında belirtilen bildirim süresinden önce yapılmışsa
FİH sahibine ödeme yapılır. Bu durumda ilgili Piyasa Katılımcısı tarafından verilen Program
Bildiriminin azaltılan kapasite değerine göre verilmesi gerekir.
(3) Bu bildirim İhale Kuralları Dokümanında belirtilen bildirim süresinden sonra yapılmışsa
program gerçekleştirilmiş kabul edilir.
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[Tadil edilecek Madde, ENTSO-E CACM kodu Madde 80 Mücbir Sebep ( fors majör)
durumunda sağlamlık ve FCA kodu Madde 60 Tazminat kuralları ile uyum]
(4) Ödeme son FİH sahibine yapılacaktır. Kısılanmış saatler ve kapasite ile İhale Takas
(Clearing) Fiyatı dikkate alınacaktır.
ENTSO-E sahasının dışında tahsis edilen Kapasiteler için, İhale Kralları Belgesinde belirtilen
Mucbi sebep olaylarında ödeme yapılmayacaktır. TEIAŞ, İhale Kurallarında belirlenen
maksimum zaman süresine kısıtlama uygulayabilir, bu süre TEİAŞ tarafından garanti
edilecektir.
Eğer ENTSO-E saha sınırları içerisinde tahsis edilen Kapasite, bir Acil Durum veya Mücbir
sebep yüzünden kıstlanırsa, TEİAŞ, aşağıdaki yükümlülükler uyarınca, bu acil Durum veya
Mücbir sebep süresi için geri ödeme yapacak veya tazminat sağlayacaktır:
- Eğer örtülü tahsis var ise, nakliye acentaları veya merkezi muhattap taraflar, böyle bir
kısıtlama sonucu oluşan dengesizlikten doğacak mali hasara veya kâra tabi değillerdir.
- Kapasite açık tahsis yoluyla tahsis edilir ise, piyasa katılımcılarının açık tahsis sürecinde
kapasitesi için ödenen fiyatın geri ödenmesi hakkına sahip olacaktır.

MADDE 13

ÖDEMELER

(1) Ödemeler TEİAŞ’a, İhale Kuralları Dokümanında yer alan hesap no’larına belirtilen süre
içinde yapılır. Enterkonneksiyon Kapasite Tahsis Bedeli ve Enterkonneksiyon Kullanım
Bedeli FİH kazanan ilgili Piyasa Katılımcısından tahsil edilir. Süresi içinde yapılmayan
ödemelere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununda belirtilen oranlarda
gecikme zammı uygulanır.

MADDE 14

TEMİNAT MEKTUBU

(1) Kapasite Tahsisi İhalesine katılım isteyen Piyasa Katılımcıları TEİAŞ’a Teminat Mektubu
sunar. Teminat Mektubunun süresi, şekli ve Teminat miktarı İhale Kuralları Dokümanında
belirtilir.
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