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BAKANLAR KURULU KARARLARI
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Karar Sayısı : 2017/10975

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı
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                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı
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                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2017

      69471265-305-79560

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2017

      68244839-140.02-11-845

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2017

      69471265-305-79561

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2017

     68244839-140.03-321-846

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2017

      69471265-305-79562

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2017

     68244839-140.03-322-847

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2017

      69471265-305-79563

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2017

     68244839-140.03-323-848

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2017

      69471265-305-79564

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2017

     68244839-140.03-324-849

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ekonomi Bakanlığından:
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım,

hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve
iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir plat-
form olarak kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gös-
teren iş konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş konseylerinin görev ve yetki-
leri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin
usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin ikinci fık-
rasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ekonomi Bakanını,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Başkanlık Divanı: DEİK Başkanlık Divanını,
ç) DEİK: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu,
d) Dört Ana Kurucu Kuruluş: Kurucu kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD), Türkiye Müteahhitler Birliğini (TMB),

e) Genel Kurul: DEİK Genel Kurulunu,
f) İcra Kurulu: DEİK İcra Kurulunu,
g) İş Konseyleri: DEİK çatısı altında ülke, sektör ya da özel amaçlı olarak kurulmuş iş

konseylerini,
ğ) Kurucu Kuruluş: Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte DEİK’i

oluşturan ve Bakanlık tarafından belirlenen Ek-1’de yer alan birlik, meclis, oda, borsa, dernek,
vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlar ile üst kuruluşları, 

h) Kurumsal Üye: Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra DEİK’e üye olan birlik,
meclis, oda, borsa, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlar ile üst kuruluşları, 

ı) Muhatap Konsey: Bir iş konseyinin diğer ülkedeki muhatap kuruluşunu,
i) Onursal Üye: Genel Kurul tarafından belirlenen, dış ekonomik ilişkilerde tecrübeli

kimseleri,
j) Yönetim Kurulu: DEİK Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurucu Kuruluş, Kurumsal Üye ve Görevler

Kurucu kuruluş ve kurumsal üye
MADDE 4 – (1) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun kurucu kuruluşları, Bakanlık tara-

fından belirlenen ve Ek-1’de yer alan kuruluşlardır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra DEİK’e üye olan birlik, meclis, oda,

borsa, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlar ile üst kuruluşlar, kurumsal üyedir. 
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(3) Bakanlık, kurucu kuruluş ve kurumsal üye statüsünü sona erdirmeye ve kurumsal
üye eklemeye yetkilidir. Kurumsal üye ekleme yetkisi DEİK Yönetim Kurulu tarafından da
kullanılabilir.

(4) Kurucu kuruluş ve kurumsal üyelerden, iki yıl süreyle aidatını ödemeyenlerin, top-
lam miktar ödeninceye kadar, hiçbir organa ve faaliyete katılma hakkı olmaksızın kurucu ku-
ruluş ve kurumsal üye statüleri Yönetim Kurulu kararıyla dondurulur. Üyeliğin dondurulduğu
tarihten itibaren bir yıl içinde aidat borçlarını ödemeyen kurucu kuruluş ve kurumsal üyeler,
Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır. Üyeliği sonlandırma sebebi aidat ödememe ise
tahsil edilemeyen aidatlardan Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu değildir. 

Görevler
MADDE 5 – (1) DEİK'in görevleri şunlardır:
a) Türkiye’nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sı-

nai ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı ol-
mak.

b) Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engel-
lerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak.

c) Türkiye'nin ihracatının artırılmasına ve üretim ve ihracata dönük uluslararası yatı-
rımların özendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Davet edilmesi halinde, görev alanına giren konularda özel sektör platformunu tem-
silen uluslararası veya hükümetler arası müzakerelere katılmak.

d) Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, çeşitli ül-
keler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik, sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konu-
larda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek.

e) Türkiye ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını araş-
tırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yar-
dımcı olmak.

f) Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak
ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.

g) Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabile-
cek yerli veya yabancı girişimcilere, Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol
göstermek.

ğ) Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler,
dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konularında bilgi derlemek, girişim-
cilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşıla-
mak.

h) Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş
konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara
duyurmak.

ı) Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile il-
gili bilgi ve istatistikî verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin ya-
rarlanmasına açık bilgi bankaları kurmak.

i) Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere,
yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

j) İkili ekonomik ilişkileri, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş konseyleri ara-
cılığıyla yürütmek.

k) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.
l) İş konseyi bulunmayan ülkeler ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun belirleyeceği

ilkeler çerçevesinde yürütmek.
m) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bu-

lunmak.

Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               26 Kasım 2017 – Sayı : 30252



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar, Organların Teşekkülü ve Görevleri

Organlar
MADDE 6 – (1) DEİK'in organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) İcra Kurulu.
ç) Denetim Kurulu.
d) İş Konseyleri.
e) Danışma Kurulu.
f) Başkanlık Divanı.
Genel Kurul
MADDE 7 – (1) Genel Kurul aşağıdaki delegelerden oluşur:
a) 4 üncü madde uyarınca belirlenen kurucu kuruluşlar ve kurumsal üyelerden birer

üye.
b) İş Konseyi başkanları.
c) Bakanlıkça belirlenecek yirmibeş üye.
ç) DEİK onursal üyeleri.
(2) Merkezleri yurtdışında bulunan Türk işadamları dernekleri arasından, Yönetim Ku-

rulunca uygun görülenler, gözlemci olarak Genel Kurula davet edilebilir.
(3) Genel Kurul, her yıl Kasım veya Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının

çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Genel Kurul üyelerinin en az üçte birinin
yazılı çağrısı ile veya Yönetim Kurulu tarafından ya da Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü
toplantıya çağırılabilir.

(4) Genel Kurul, her toplantısında bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir
katip seçer.

(5) Delegelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri
için içinde bulunulan yıl dahil, önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gereklidir.

(6) Delegeler, Genel Kurula katılamadıklarında, diğer delegeler arasından yazılı olarak
bir vekil tayin edebilir. Ancak, her delege en fazla bir kişiye vekâlet edebilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) DEİK'i oluşturan kuruluşların, DEİK organlarının ve iş konseyi üyelerinin görüşle-

rinin faaliyet politikalarına yansımasını sağlamak.
b) DEİK çalışma programını, ülkemizin dış ekonomik ilişkileri, kalkınma planları, hü-

kümet programları, yıllık ve orta ve uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurarak karara
bağlamak.

c) DEİK bütçesini karara bağlamak.
ç) DEİK'in geçmiş dönem faaliyet ve hesaplarının, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuru-

lunun ibrasına karar vermek.
d) Yönetim Kurulunun 9 uncu maddede öngörülen üyelerini seçmek.
e) Denetim Kurulu üyelerini seçmek.
f) Dış ekonomik ilişkilerde tecrübeli kimselerden DEİK onursal üyelerini seçmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; biri Başkan olmak üzere toplam otuzbeş üyeden olu-

şur. Genel Kurul;
a) İş Konseyleri Başkanları arasından onbir asil üye,
b) Dört Ana Kurucu Kuruluş (TOBB, TİM, MÜSİAD ve TMB) başkanlarından oluşan

dört asil üye,
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c) Diğer kurucu kuruluş ve kurumsal üye temsilcileri arasından dokuz asil üye,
ç) DEİK üyeleri arasından on asil, on yedek üye olmak üzere,
toplam otuzdört asil, on yedek üye seçer.  
(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Bakan tarafından belirlenir ve görevden alınır.
(3) Yönetim Kurulu, dört yıl süreyle görev yapar. 
(4) DEİK Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
(5) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından dört yıl süreyle görev

yapmak üzere bir sayman üye seçer. Dört Ana Kurucu Kuruluşun Başkanları, aynı zamanda
DEİK’in Başkan Yardımcılarıdır. DEİK Başkan Yardımcıları ile sayman üyenin görevleri yö-
nerge ile belirlenir.

(6) Asil üyenin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere;

a) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan DEİK Yönetim Kurulu üyelerinin
yerine ilk sıradaki yedek üye geçer. 

b) DEİK Yönetim Kurulunda yer alan İş Konseyi Başkanının, İş Konseyleri Genel Ku-
rulunda yeniden seçilememesi, süresi dolmadan görevden ayrılması  veya diğer bir sebeple
başkanlıkta boşalma olması durumunda, yerine kimin Yönetim Kurulu üyesi olacağına, İş Kon-
seyi Başkanları arasından DEİK Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

c) DEİK Yönetim Kurulunda yer alan Dört Ana Kurucu Kuruluş başkanı, kurucu ku-
ruluş veya kurumsal üyenin başkanının veya belirlediği temsilcisinin görev süresi dolmadan
görevden ayrılması durumunda, aynı kuruluşun yeni başkanı veya belirlediği temsilcisi, Yö-
netim Kurulunda yer alır.

(7) DEİK Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının, başkan dahil onsekiz veya on-
sekizin altına inmesi halinde, Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından iki ay içinde
olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar mevcut Yönetim Ku-
rulu görevine devam eder.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) DEİK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında en

az iki ayda bir toplanır. Başkanın katılamadığı toplantıya, Dört Ana Kurucu Kuruluşun Baş-
kanlarından Başkanın görevlendireceği birisi başkanlık eder. DEİK Yönetim Kuruluna, Eko-
nomi Bakanı, Başbakan veya Cumhurbaşkanı gerekli hallerde başkanlık edebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumsal bütünlüğü sağlamak ve gözetmek, kurumsal ilkeleri ve öncelikleri belir-

lemek, uygulanmasını sağlamak.
b) Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dönük strateji ve politika önerileri hazırla-

mak.
c) DEİK çalışma programını hazırlamak, Genel Kurula sunmak, uygulanmasını sağla-

mak ve denetlemek.
ç) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için Bakanlığa öneride bulun-

mak ve ülke iş konseyi aidatlarından, iş konseyleri ortak bütçesi için ayrılacak oranı belirle-
mek.

d) Genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek.
e) Üyelik aidatını, kurucu kuruluş ve kurumsal üyelik aidatını, hizmet bedel ve şartlarını

karara bağlamak.
f) DEİK'in bütçe önerisini hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Genel Kurulca karara

bağlanmış bütçenin uygulanmasını sağlamak.
g) Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcıları, sayman üye ile Genel Sekreterin büt-

çeden harcama sınırlarını belirlemek.
ğ) İş konseylerine ilişkin bölgesel gruplamayı belirlemek.
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h) Yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılması konusunda Bakanlığa öneride bu-
lunmak.

ı) Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yö-
netim Kurulu Üyesini seçmek.

i) Mevzuat değişiklikleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.
j) Danışma Kurullarının oluşturulmasına karar vermek.
(3) Yönetim Kurulu kararları karar defterine işlenir.
(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu

Başkanına ve Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına, İcra Kuruluna ya da Başkanlık
Divanına devredebilir.

Denetim Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Denetim Kurulu;
a) DEİK’in tüm faaliyetlerinin, bu Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca ortaya konulan

temel amaçlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini,
b) Defter, hesap ve kayıtların mali mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini, mali

kayıtlar ve mali kayıtlara esas gelir ve gider evraklarının doğruluğunu,
kontrol etmekle sorumludur.
(2) DEİK ve iş konseylerinin hesapları Genel Kurul tarafından dört yıl süre için dele-

geler arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu tarafından denet-
lenir. Denetim Kurulu üyelerinin aynı dönemde DEİK ve iş konseylerinin diğer organlarında
ve Yönetim Kurulunda görev almamış olmaları esastır.

(3) Denetim Kurulu doğrudan Genel Kurula rapor verir.
İcra Kurulu ve Başkanlık Divanı
MADDE 12 – (1) İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 12

üye ile İcra Kurulu Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu
Başkanıdır. İcra Kurulunun dört üyesi, Dört Ana Kurucu Kuruluş Başkanlarından oluşur. Say-
man üye İcra Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, İcra Kurulunun iki üyesini diğer ku-
rucu kuruluş veya kurumsal üyeleri arasından, dört üyesini İş Konseyi Başkanları arasından,
bir üyesini ise Genel Kurulun diğer üyeleri arasından seçer. DEİK Başkanının katılamadığı
toplantıya, Başkan Yardımcılarından Başkanın görevlendireceği birisi başkanlık eder. 

(2) DEİK Genel Sekreteri İcra Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
(3) İcra Kurulu ayda en az bir kez toplanır, dört yıl süreyle görev yapar.
(4) Başkanlık Divanı, DEİK Başkanı ve Dört Ana Kurucu Kuruluş Başkanlarından olu-

şur. DEİK Başkanı, Başkanlık Divanının da başkanıdır. DEİK Başkanının katılamadığı top-
lantıya, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcılarından birisi başkanlık eder.

(5) DEİK Genel Sekreteri Başkanlık Divanı toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
(6) Başkanlık Divanı, toplantı takvimine kendisi karar verir, dört yıl süreyle görev yapar. 
İcra Kurulu ve Başkanlık Divanının görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) İcra Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İş Konseylerinin çalışmalarını, Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politika

önerileri çerçevesinde yönlendirmek ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağla-
mak.

b) Çok taraflı ekonomik, siyasi ve idari yapılar, medya ve sivil toplum kuruluşları ile
ilişkileri yürütmek.

c) Danışma kurulları kurulması konusunda öneri geliştirmek, bu kurulların faaliyetle-
rinin DEİK ve İş Konseyi faaliyetleri ile uyumunu gözetmek.

ç) Yönetim Kurulunca belirlenmiş sınırlarda bütçeden harcama yapmak.
d) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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e) Şirketlerin DEİK’e ve iş konseylerine üye kaydedilmesine ve üyelikten çıkarılmala-
rına karar vermek. 

(2) DEİK Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun verdiği yetkileri kullanır.
İş Konseylerinin kuruluşu ve işleyişi
MADDE 14 – (1) İş konseyleri, yeterli üye şirket ve bütçe temin edilmesi halinde, en

az on üye şirketin varlığı ve iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya
koydukları tercihleri ve dünya pazarlarındaki gelişmeler gözetilerek, Yönetim Kurulunun öne-
risi ile, Bakanlık onayıyla kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilir. Ülke menfaati ve
stratejik hedefleri gerektirdiği hallerde, Bakanlık, İş Konseyleri kurmak üzere bu şartları ara-
mayabilir.

(2) İş konseylerinin etkinliğini güçlendirmek amacıyla, iki taraflı olarak kurulması esas-
tır. Bunun mümkün olmaması durumunda, işlevsellik ve ülkenin ekonomik menfaatleri çerçe-
vesinde değerlendirme yapılır.

(3) İş konseyinin ikili yapısı, diğer ülkenin iş dünyasını temsil eden ulusal düzeydeki
birlik, federasyon, ticaret ve sanayi odası, iş dünyası sivil toplum kuruluşu ya da benzeri bir
kuruluş ile varılacak yazılı anlaşma çerçevesinde kurulur. DEİK Yönetim Kurulu kararıyla,
aynı ülke içerisinde mevcut ülke İş Konseyine bağlı olmak suretiyle, birden fazla iş konseyi
kurulabilir. Söz konusu alt iş konseylerinin seçim ve çalışma esasları yönerge ile belirlenir.
İkili yapının dengeli sürdürülebilmesi için, karşılıklı olarak her iki konseyde iş dünyasına ön-
cülük edebilecek, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan birer kişinin eş baş-
kanlık görevini üstlenmesi esastır.

(4) Yeni kurulacak iş konseylerinin kurucu yürütme kurulu ve kurucu başkanı, DEİK
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere
sahip ve ilgili ülkede faal kişilerden atanır. Kurucu başkan ve kurucu yürütme kurulunun görev
süreleri, aksi belirtilmediği takdirde, yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısına kadar devam
eder. Kurucu başkan başkanlığındaki kurucu yürütme kurulu, ilk genel kurula kadar yürütülecek
çalışma programını ve geçici bütçeyi belirler.

(5) İş konseyleri, ülke bazlı veya, sektörel ve özel amaçlı olarak örgütlenir. Yeterli üyeye
sahip olmayan ülke bazlı iş konseyleri, yeterli sayıya ulaşana kadar, DEİK Yönetim Kurulu
kararıyla başka ülkelerin İş konseyleriyle gruplanabilir ve çalışmalarını bu gruplarda yapar.
Her bir ülke iş konseyinin, bu iş konseyinin üyelerinin aidatlarından oluşan, DEİK Yönetim
Kurulu tarafından İş Konseyleri Ortak bütçesine ayrılanın dışında kalan miktarda bir bütçesi
olur. Yakın coğrafyada yer alan ve ortak çalışma içinde olan iş konseyleri, ayrıca kendi arala-
rında bir ortak bütçe oluşturabilir ve faaliyetlerini bu ortak bütçeden karşılayabilirler. Sektörel
ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenen gruplarda ise, bütçe her biri için ayrı ayrı
ele alınır. DEİK Yönetim Kurulu kararı ile gerekli hallerde DEİK bütçesinden İş Konseyi büt-
çesine aktarma yapılabilir.

(6) DEİK'in amaçlarına uygun olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Ka-
nunu hükümlerine göre kurulmuş şirketler, serbest meslek mensupları, Türkiye'de mukim ve
faal yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında ku-
rulan Yükseköğretim Kurumları, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde, bir veya birden
fazla iş konseyine üye olabilirler.

(7) Her üye, üye olduğu her ülke/sektörel/özel amaçlı iş konseyi için seçme ve seçilme
hakkına sahiptir ve oy kullanacak bir temsilciyi yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Tüzel ki-
şiler, yazılı olarak bildirmek kaydıyla temsilci değişikliği yapabilirler. Temsilcinin tüzel kişi
ile ilişkisinin kesilmesi halinde, bir ay içinde yeni bir temsilci bildirilmesi üyenin sorumlulu-
ğundadır. 

(8) İş konseyi faaliyet alanı ile ilgili, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de, Yönetim
Kurulu tarafından, iş konseyi yürütme kurulu danışman üyesi olarak belirlenebilir.
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(9) Üyenin DEİK üyeliğinin sona ermesi veya atadığı temsilci ile ilişiğini kesmesi ha-
linde, temsilcinin DEİK organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, İş Konseyi Yürütme Kurulu
Üyesinin, temsilcisi olduğu DEİK üyesi firmadan ayrılması ve farklı bir firma üzerinden DEİK
üyeliğini devam ettirmesi veya DEİK üyesi firmanın temsilci değişikliği yapması durumunda,
ilgili İş Konseyi Yürütme Kurulunun görüşleri alınarak, Yürütme Kurulu Üyeliğinin devamına
Yönetim Kurulu karar verir.

(10) Üyeler, yıllık olarak belirlenen iş konseyi aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yü-
kümlüdür. İki yıl süreyle aidatların ödenmemesi halinde toplam miktar ödeninceye kadar, hiçbir
organa ve faaliyete katılma hakkı olmaksızın üyelik dondurulur ve üyeliğin dondurulduğu ta-
rihten itibaren bir yıl içinde aidat borçlarını ödemeyen üyeler, üyelikten İcra Kurulu kararı ile
çıkartılır. Üyelikten çıkarılma sebebi aidat ödememe ise, tahsil edilemeyen aidatlardan Yönetim
Kurulu Üyeleri sorumlu değildir. Aidat borcunu ödemeden çıkan üyenin tekrar üyeliğe baş-
vurması halinde, öncelikle geçmiş dönem borçlarını ödemeleri esastır. 

(11) Bu Yönetmeliğe aykırı iş konseyi kurulamaz ve bu Yönetmelik dışındaki oluşum-
larda iş konseyi ibaresi kullanılamaz.

(12) İş konseyleri, DEİK'ten bağımsız bir kişilik izlenimi doğurabilecek oluşum ve faa-
liyetlerde bulunamaz; kısaltma ve unvan kullanamaz.

İş Konseylerinin görev ve yetkileri
MADDE 15 – (1) İş konseylerinin görevleri şunlardır:
a) Muhatap ülke ile dış ticaret, doğrudan veya ortaklık yoluyla yatırım, sanayi, hizmet-

ler, teknoloji ve proje temelinde işbirliği olanaklarını tespit etmek amacıyla araştırmalar yap-
mak.

b) İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirli-
ğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili kurum ve
kuruluşlara ve hükümetler arası müzakerelere aktarmak.

c) İş Konseyi ve muhatap konseyin üyelerini ve işbirliği açısından potansiyel taşıyan
sektörlerin temsilcilerini bir araya getirmek üzere toplantılar düzenlemek.

ç) Girişimcilerin karşı ülke ile iş ilişkilerinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri, Yönetim
Kurulunca belirlenecek koşullarda ve gerekirse gelir karşılığı temin etmek.

d) Karşı ülke ile ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve meka-
nizmalar konusunda, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler
geliştirmek.

e) Karşı ülke şirket ve kurumlarından gelecek bilgi ve eşleştirme taleplerini cevaplan-
dırmak.

f) Görev alanına giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
İş Konseyi Genel Kurulu
MADDE 16 – (1) İş Konseyi Genel Kurulu, her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili iş kon-

seyi üyelerinin katılımı ile olağan olarak toplanır. DEİK Yönetim Kurulu bu tarihi değiştirmeye
yetkilidir. İş Konseyi Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde, öncelikle Yö-
netim Kurulunca belirlenecek başkan yardımcısı olmak üzere, İş Konseyi Koordinatör Başkanı
tarafından da olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(2) İş Konseyi Genel Kurulu, öncelikle Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilecek
bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da açılır
ve bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir katip seçilir.

(3) DEİK Genel Sekreteri tarafından belirlenen personel, gözlemci sıfatıyla İş Konseyi
Genel Kuruluna katılır ve Genel Kurulun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

(4) Üyeler, sadece üye oldukları ülke/sektörel/özel amaçlı iş konseyinin genel kurulunda
oy kullanabilir. İş Konseyi Genel Kuruluna katılamadıklarında, yazılı olarak bir vekil tayin
edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekâlet alamaz.
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(5) Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri
için, içinde bulunulan yıl dahil önceki yıllara ait aidat yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir.
Genel Kurul tarihi itibariyle, İş Konseyi ve üyelik aidatı yükümlülüklerini yerine getirmeyen
temsilcilerin İş Konseyi Genel Kurul üyeliği ve seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona
erer.

(6) DEİK İcra Kurulu Üyeleri, İş Konseyleri Genel Kurullarının doğal delegeleridir.
(7) İş Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İş konseylerinin çalışma programını ve bütçesini karara bağlamak.
b) Yürütme kurullarının DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanan üyeler dışındaki asil

üyeleri ile yeterli talep olması halinde aynı sayıya kadar yedek üyelerini seçmek.
c) İş konseyi yıllık aidatını belirlemek.
ç) İş Konseyi Başkanını seçmek.
(8) İş Konseyi Yürütme Kurulu; iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine

kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak beş ila onbir kişiden oluşur. Gerektiğinde, yürütme kurulu
üye sayısında değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurulunun üye sayısının
bu şekilde arttırılması halinde yeni üyeler, izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(9) İş Konseyi Yürütme Kurulunun yedi ve daha az üyeden oluşması halinde bir üye,
yediden fazla olması halinde ise iki üye DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. DEİK'in
atayacağı üyelerin DEİK üyesi olması şartı aranmaz. Gerekli hallerde atama yoluyla görev ve-
rilecek üye sayısını artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(10) Bir kişinin, gerek ülke, gerekse sektörel ve özel amaçlı iş konseylerinde üçten fazla
iş konseyinin yürütme kurulunda görev almaması esastır. Üye, farklı temsilci belirleyerek, daha
fazla konseyde temsil sağlayabilir. Gerekli görülmesi halinde, görev alınabilecek iş konseyi
sayısının artırılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

(11) Genel Kurulda, hem İş Konseyi Başkanı hem de Yürütme Kurulu Üyeleri seçilir,
seçim esasları yönerge ile belirlenir. İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi arala-
rından iki yıl için en fazla iki başkan yardımcısı seçerler. Bir kişi ardarda aynı İş Konseyinde
en fazla üç dönem başkan olabilir.

(12) İş Konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde, Bakan
tarafından ya da Yönetim Kurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ile görevden alınabilir. Başkan
ve yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple başkanlık ya da üye-
likte boşalma olması halinde, yeni başkanı ve/veya yedek üyeler arasından üyeleri, izleyen se-
çim tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu görevlendirir.

(13) Bölgesel gruplarda grup içi koordinasyon, o gruba dâhil iş konseyleri başkanlarının
kendi aralarından seçecekleri bir koordinatör başkan tarafından sağlanır. Bölgesel gruplar, ge-
rekli görülmesi halinde, en çok üç koordinatör başkan yardımcısı seçebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kurulları, Genel Sekreter ve Temsilcilik

Danışma kurulları
MADDE 17 – (1) DEİK, iş konseylerinin strateji oluşturma faaliyetleri ve sektörel ça-

lışmaları açısından gerekli görülmesi durumunda, geçici nitelikte danışma kurulları oluşturu-
labilir. Danışma kurulları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği dış ekonomik ilişkilerle bağlantılı
alanlarda faaliyet gösteren genel veya sektörel nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları,
ilgili kurum, kuruluş ve firmalardan temsilciler ve dış ekonomik ilişkilerde deneyimli kimse-
lerden oluşturulur. Danışma kurulları, Yönetim Kurulunun davetiyle yapacakları ilk toplantı-
larında, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçerler.

(2) Bu kurullar, DEİK ve iş konseylerine çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme
sonuçları, Türkiye'nin dünya ekonomisi ile bağlantıları, sektörel kapasiteler, sektörlerin dış
ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri hakkında bilgi sağlar, dış ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar.
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Genel Sekreter
MADDE 18 – (1) Genel Sekreter, DEİK'in ve iş konseylerinin bu Yönetmelik ve ilgili

mevzuat ile tanımlanan çalışmalarını, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve iş konseylerinin yürütme
kurulları kararları doğrultusunda yürütür.

(2) İş konseylerinin çalışmalarını, Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politika
önerileri çerçevesinde yönlendirir ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlar.

(3) Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Bakanlığın onayı ile atanır. Lüzum
görülmesi halinde, aynı usulle Genel Sekreter yardımcıları da görevlendirilebilir.

(4) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının görevden alınmaları, atanmala-
rında uygulanan usul ve esaslara göre yapılır.

Temsilcilik
MADDE 19 – (1) DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı du-

rumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı ile yurtiçinde veya yurtdışında tem-
silcilikler açabilir.

Toplantı çağrısı ve nisabı
MADDE 20 – (1) DEİK organları, başkanlarının daveti üzerine, üye tam sayılarının

salt çoğunluğu ile toplanırlar ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamalarda
eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) DEİK ve iş konseylerinin Genel Kurul toplantılarında, toplantı nisabının sağlana-
maması halinde toplantı ertelenir ve ikinci toplantı en geç bir ay içinde yapılır; bu toplantıda,
toplantı nisabı aranmaz.

(3) Yıl içinde gerçekleşen organ toplantılarının yarısından bir fazlasına katılmayanların
organ üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer, yerlerine yedekleri çağrılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ehliyet, Temsil, İmza Yetkisi, Bütçe, Gelir ve Giderler

Ehliyet, temsil ve imza yetkisi
MADDE 21 – (1) DEİK, Yönetim Kurulu kararıyla; taşınır ve taşınmaz mal almaya,

satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya,
burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme
yardımları yapmaya, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya ku-
rulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yet-
kilidir.

(2) DEİK'in, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere
iştirak edebilmesi, kuruluş amaçları ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu
kararına ve Bakanlığın iznine tabidir. Ayrıca DEİK'in, bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sos-
yal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için, bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu
harcamaların DEİK'in kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.

(3) DEİK'i; Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı hallerde görevlendireceği Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli görmesi halinde
Yönetim Kurulu başkan yardımcılarına veya bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi vere-
bilir.

(4) DEİK adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekâletname gibi DEİK'i hukuken
bağlayan işlemleri imzalamaya; Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yar-
dımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bir yönetim kurulu
üyesi müştereken yetkilidirler. Ayrıca, bu işlemleri Yönetim Kurulu tarafından verilen bütçe
içi harcama yetkisi dâhilinde Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarından birisi veya
idari ve mali işler sorumlusu müştereken imzalamaya yetkilidir.
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Bütçe
MADDE 22 – (1) DEİK ve iş konseylerinin gelir ve harcamaları, Yönetim Kurulu ta-

rafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yıllık bütçeyle dü-
zenlenir.

(2) Bütçe yılı takvim yılıdır.
(3) İş konseyleri bütçeleri, yürütme kurulları tarafından hazırlanarak iş konseyi genel

kurullarınca karara bağlanır.
Gelirler
MADDE 23 – (1) DEİK'in gelirleri şunlardır:
a) Bakanlık bütçesinden yapılacak yardımlar.
b) Kurucu kuruluşlar arasında yer alan; 
1) TOBB ve TİM’in bir önceki yıl gelirlerinden yüzde bir oranında ayrılıp, izleyen yılın

Şubat ve Ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları.
2) MÜSİAD ve TMB’nin, DEİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer kurucu

kuruluş ve kurumsal üyelerin yıllık maktu aidatın beş katı olan, her yılın Şubat ve Ağustos ay-
larında ödeyecekleri katkı payları.

c) Ek-1'de yer alan kuruluşlardan İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları
ile Ticaret ve Sanayi Odalarının bir önceki yıl gelirlerinden binde beş oranında ayrılıp, izleyen
yılın Şubat ve Ağustos aylarında ödeyecekleri katkı payları.

ç) (b) ve (c) bentlerinde sayılan kurucu kuruluşlar dışında kalan kurumsal üye ve iş
konseylerinin yıllık üyelik aidatları.

d) Hizmet ve proje karşılığı alınan bedeller.
e) Faiz gelirleri.
f) Bağış, sponsorluk ve diğer gelirler.
(2) Kurucu Kuruluş, Kurumsal Üye ve üyelik aidatı;
a) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kurucu kuruluş ve kurumsal

üyelerin üyelik aidatı; Yönetim Kurulunca belirlenen maktu miktardan oluşur. Yönetim Kurulu
bu miktarları, üye sayıları, temsil güçleri ve benzeri saikleri gözönünde bulundurarak birbirin-
den farklı olarak belirleyebilir. Üyelik aidatı yıllık olarak ödenir.

b) Üyelik aidatları; iş konseyi aidatı ve DEİK üyelik aidatı olmak üzere iki bölüm ha-
linde uygulanır. DEİK üyelik aidatı, iş konseyi üyelerinin üye oldukları iş konseylerinin her
birine ayrıca ödeyeceği aidattan bağımsız olarak yıllık olarak ödenen, Yönetim Kurulunca be-
lirlenen miktardır. 

c) İş konseyi aidatı ise, iş konseyi faaliyet giderlerini karşılayacak şekilde iş konseyi
genel kurulları tarafından tayin edilir ve yılda bir defa ödenir. Toplanan her bir iş konseyine ait
aidat gelirlerinden, DEİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yüzdesi, İş Konseyleri
Ortak Bütçesine aktarılır. 

(3) Kamu kurum ve/veya kuruluşlarından ya da temsilcilerinden katkı payı ya da aidat
alınmaz.

(4) Yönetim Kurulu kararıyla, yeni kurulan iş konseylerinin İş Konseyi aidatında, yeni
üye firmalar için ilk yıl yüzde elliye kadar indirim yapılabilir.

Giderler ve harcama yetkisi
MADDE 24 – (1) DEİK Bütçesi, İş Konseyleri Ortak Bütçesi ve her bir iş konseyinin

gelir ve giderleri ayrı ayrı takip edilir. Harcamalar onaylanmış bütçelere göre yapılır. Bütçe-
lerden sarf yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulunun belirleyeceği üst sınıra kadar
harcamalar için Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekretere ayrı ayrı yetki verilebilir.

(2) DEİK adına ödeme yapmaya, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu baş-
kan yardımcılarından birisi ile, Sayman Üye veya Genel Sekreter, veya DEİK Yönetim Kuru-
lunun İmza sirküleriyle yetkili kılacağı kişiler, sirkülerde tanımlandığı şekliyle müştereken yet-
kilidirler.

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                               26 Kasım 2017 – Sayı : 30252



(3) Yönetim Kurulu Başkanına verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak
ödemeler; Yönetim Kurulu Başkan veya başkan yardımcısı ile Genel Sekreterin veya sayman
üyenin müşterek imzası ile yapılır.

(4) Genel Sekretere verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak ödemeler;
Genel Sekreter ile Yönetim Kurulu başkan yardımcısı veya sayman üye veya Genel Sekreter
Yardımcısı veya İdari ve Mali İşler Sorumlusunun müşterek imzası ile yapılır.

(5) DEİK ve iş konseylerinin giderleri şunlardır:
a) Personel giderleri.
b) Toplantı, organizasyon ve seyahat giderleri.
c) Tanıtım giderleri.
ç) Genel yönetim giderleri.
d) Araştırma, basım ve yayın giderleri.
e) Eğitim giderleri.
f) Faiz ve finansman giderleri.
g) Kira giderleri.
ğ) Diğer giderler.
(6) Her ülke iş konseyinin ayrı bir bütçesi olacaktır. Yeterli üye sayısı olmadığı için

DEİK Yönetim Kurulu kararıyla gruplanan İş Konseylerinin bütçesi, kendi grupları içerisinde,
iş konseyi bazında takip edilecektir. Öngörülen bütçe içerisinde kalmak kaydıyla, İş Konseyleri
Yürütme Kurullarının aldığı harcama kararlarının uygulaması, bu Yönetmelik hükümlerine gö-
re, Genel Sekreterlikçe yerine getirilecektir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İnsan kaynakları
MADDE 25 – (1) DEİK'in personeli 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Personelin işe

alınması, yükselmesi, görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin ve çalışma koşulla-
rının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu yetkilidir. 

(2) Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder, performansını değerlendirir ve İş Ka-
nunu çerçevesinde tecziye eder.

Yönerge
MADDE 26 – (1) DEİK organlarının çalışma şeklini, birbiriyle ilişkilerini, seçme ve

seçilme esaslarını, bütçe, muhasebe, insan kaynakları gibi çalışma usul ve esaslarını kapsayan
yönergeler, DEİK Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve yürürlüğe girer.

Geçici hükümler
MADDE 27 – (1) Bakanlık (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü), DEİK organlarına faali-

yetlerinde destek sağlar.
(2) DEİK Yönetim Kurulu, ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak

üzere İş Konseyleri Başkanları arasından birini Yönetim Kurulu üyesi olarak belirler. 
(3) Ülke bazlı İş Konseylerinin ilk Genel Kuruluna sunulacak bütçe için baz alınacak

üyelik aidatları, bir defalığına DEİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış

Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME

VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL 

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata

Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Öde-

melere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest

Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvuruya istinaden bu

genel müdürlükler tarafından, aynı fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsa-

mında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uy-

gun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları

Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gös-

teren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek haftalık olarak bu Yönet-

meliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki nüsha halinde işlenir

ve bir nüshası TCMB’ye gönderilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlara yapılan başvuruya

istinaden incelemeci kuruluşlar tarafından, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan mevzuatta

belirtilen esas ve usuller kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme

yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak

hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin

edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edi-

lerek haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Lis-

tesine üç nüsha halinde işlenir ve imzalandıktan sonra iki nüshası İhracat Genel Müdürlüğüne

veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulacak şekilde

hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık da bu tahakkuk listelerini TCMB’ye iletir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca İhracat Genel Müdürlüğü veya Serbest Böl-

geler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tahakkuk listele-

rinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları TCMB tarafından kontrol edilerek, bu genel mü-

dürlüklerden hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep

edilir.

(2) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlarca düzenlenen ve İhracat

Genel Müdürlüğü veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ta-

rafından TCMB’ye gönderilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları,

TCMB tarafından kontrol edilerek bu genel müdürlüklerden hak sahiplerine ödenecek nihai

destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi,

İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili di-

ğer kurum ve kuruluşlar; hak sahipleri ve destek tutarları ile buna ilişkin tahakkuk listelerinin

İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Mü-

dürlüğüne, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenerek

sunulmasına yönelik olarak Bakanlığa karşı mali açıdan sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Tahakkuk Listesi ekteki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2011 27879
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 6/12/2011 28134
2- 7/7/2017 30117

26 Kasım 2017 – Sayı : 30252                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                               26 Kasım 2017 – Sayı : 30252



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsa-

mında sunulan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin ticari usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında su-

nulan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin tarafların görev, yetki ve sorumlulukları ile bu hiz-
metlerin tedarik yöntemi, hizmetleri sağlayan taraflara yapılacak ödemelerin gerçekleştirilmesi
ve hizmet sağlamayan taraflara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Anlık talep kontrol rölesi: Frekansın önceden belirlenen işletme değerlerinin altına

düşmesi durumunda anlık talep kontrol hizmeti sağlamak amacıyla yük atma için kesicilere
açma kumandası veren teçhizatı,

b) Anlık talep kontrol yedeği: Tüketim tesisleri tarafından isteğe bağlı olarak teklif edi-
len ve sistem frekansının düşmesi sonucunda anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla otomatik
olarak kesilebilen yük miktarını, 

c) Aşırı ikazlı çalışma: Sistem geriliminin 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen işletme değerlerinin
veya TEİAŞ tarafından belirlenen gerilim ayar değerlerinin altına düşmesi durumunda senkron
kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının artırılmasını,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
e) Bölgesel kapasite kiralama: Sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve

yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
yeni üretim tesislerinin kapasitelerinin ve/veya mevcut üretim tesislerine eklenen ünitelerin
kapasitelerinin TEİAŞ tarafından düzenlenen ihaleler vasıtasıyla kiralanmasını,

f) Bölgesel yük tevzi merkezi (BYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve iletim sisteminin
belli bir bölgesine ait üretim, iletim ve tüketim faaliyetlerini izleyen, işletme manevralarının
koordinasyonunu ve kumandasını yürüten kontrol merkezini,

g) Dağıtım sistem işletmecisi: Bağlı bulunduğu dağıtım bölgesi sınırları içerisinde da-
ğıtım sistem işletiminden sorumlu dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ğ) Dengeleme: Elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla yürütülen faa-
liyetleri, 

h) Dengeleme birimi: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde ta-
nımlanan, dengelemeye katılabilecek bir üretim veya tüketim tesisini ya da üretim veya tüketim
tesisinin bir bölümünü,

ı) Dengeleme güç piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına
hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen
yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize
toptan elektrik piyasasını,
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i) Dengeleme mekanizması: İkili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte ve gün öncesi pi-
yasası ve gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetleri, 

j) Devreye girme süresi: Bir üretim tesisinin talimat verilmesini takiben sisteme
senkronize edilerek elektrik enerjisi üretmeye başlaması için geçen süreyi,

k) Düşük ikazlı çalışma: Sistem geriliminin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen
işletme değerlerinin veya TEİAŞ tarafından belirlenen gerilim ayar değerlerinin üstüne çıkması
durumunda senkron kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının düşürülmesini,

l) Enerji açığı: Piyasa katılımcılarının uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi piyasası,
gün içi piyasası ve ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri alışları, yük atma teklifleri,
ithalat ve sisteme verdikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik enerjisi miktarlarının toplamının,
gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri satışları,
yük alma teklifleri, ihracat ve sistemden çektikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik enerjisi
miktarlarının toplamından eksik olması durumunu,

m) Enerji dengesizliği: Bir piyasa katılımcısının bir uzlaştırma dönemi için hesaplanan
enerji açık veya enerji fazlasını,

n) Enerji depolama tesisleri: Elektrik enerjisini; mekanik, hidrolik, elektrokimyasal,
kimyasal, elektriksel ve termal enerji depolama yöntemleri yardımıyla farklı biçimlere dönüş-
türerek sınırlı kapasitede sürekli depolayabilen istenildiği zaman enerjisini sisteme verebilen
veya sistemden enerji çekebilen, enerjiyi sürekli sirküle edebilen, hızlı tepki verebilen sistem-
lerden oluşan tesisleri,

o) Enerji fazlası: Piyasa katılımcılarının uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi piyasası,
gün içi piyasası ve ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri alışları, yük atma teklifleri,
ithalat ve sisteme verdikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik enerjisi miktarlarının toplamının,
gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri satışları,
yük alma teklifleri, ihracat ve sistemden çektikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik enerjisi
miktarlarının toplamından fazla olması durumunu, 

ö) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ): Almış olduğu piyasa işletim li-
sansı kapsamındaki organize toptan elektrik piyasalarına ait işlemleri yürüten piyasa işletme-
cisini,

p) Enerji uzlaştırması: Dengeleme mekanizmasından ve/veya enerji dengesizliğinden
doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlan-
ması işlemlerini,

r) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp, aynı ayın son günü
saat 24:00’de biten süreyi,

s) Frekans: Sistemdeki alternatif akımın Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki devir
sayısını,

ş) Gerçek zamanlı dengeleme: Aktif elektrik enerjisi arz ve talebini gerçek zamanlı ola-
rak dengede tutmak amacıyla, sistem işletmecisi tarafından primer frekans kontrol, sekonder
frekans kontrol, dengeleme güç piyasası ve acil durum önlemleri vasıtasıyla yürütülen faali-
yetleri, 

t) Gerilim regülatörü: Jeneratörlerin çıkış gerilimini ayarlayan teçhizatı,
u) Gün içi piyasası: Gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar elektrik enerjisi ti-

caretinin yapıldığı organize toptan elektrik piyasasını, 
ü) Gün öncesi piyasası: Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında elektrik

enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve EPİAŞ tarafından işletilen organize toptan elektrik
piyasasını,
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v) İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi ola-
rak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi
olmayan ticari anlaşmaları, 

y) İletim sistem işletmecisi: Sistem işletmecisini,
z) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul

kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları, 
aa) İşletme yedeği: Sistem frekansı sapmalarının düzeltilmesine ve sistem kararlılığının

sağlanmasına katkıda bulunmak için devredeki ünitelerden alınabilen ek üretim kapasitesi
ve/veya devrede olmayıp kısa sürede devreye alınabilen üniteler ve Elektrik Şebeke Yönetme-
liğinde tanımlanan yedekleri,

bb) İtibari bağlantı noktası: Kurum tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onayla-
narak yürürlüğe giren Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslarda
kayıpların hesaplanmasında kullanılan itibari noktayı,

cc) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
çç) Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programı (KGÜP): Bir yan hizmet biriminin

sistem işletmecisine bildirilen üretim ya da tüketim değerlerini, 
dd) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ee) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ff) Milli yük tevzi merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve Türkiye elektrik

enterkonnekte sisteminin üretim, iletim ve tüketim yönünden güvenli, kaliteli ve ekonomik
olarak işletmesini yapan, elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı dengelenmesini sağ-
layan, dengeleme güç piyasasını işleten, uluslararası enterkonneksiyon hatlarının işletilmesi
ve bu hatlar üzerinden yapılan enerji alışverişlerinin koordinasyonundan sorumlu olan ve
BYTM arasındaki koordinasyonu sağlayan kontrol merkezini,

gg) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış
satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tara-
fından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı
niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya
kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından iş-
letilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen
dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

ğğ) Otomatik üretim kontrol (AGC) sistemi/arabirimi: Üretim tesislerinin aktif güç çı-
kışının, merkezi bir sistem tarafından otomatik olarak gönderilen sinyaller vasıtasıyla arttırıl-
ması ve düşürülmesini sağlayan teçhizatı, 

hh) Oturan sistemin toparlanması: İletim sisteminin kısmen veya tamamen oturması
durumunda harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilen üretim tesisleri
vasıtasıyla iletim sisteminin enerjilendirilmesi, müşterilere elektrik enerjisi verilmesi ve diğer
üretim tesislerinin yeniden devreye alınması,

ıı) Ödeme bildirimleri: Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilere yapılacak ödemelere
ve uygulanacak yerine getirmeme bedellerine ilişkin detaylı bilgileri içeren, bu kapsamda ha-
zırlanacak faturalara temel teşkil eden ve ilgili gerçek/tüzel kişilere yapılan bildirimleri,

ii) Örnekleme: Bir ana kitleden tesadüfi olarak seçilmiş ve ana kitleden daha az sayıda
birim içeren bir örneği incelemek suretiyle ana kitle hakkında genel yargılara varma işlemini,

jj) Performans testleri: Üretim ve tüketim tesislerinin Elektrik Şebeke Yönetmeliği hü-
kümlerine uygun olarak yan hizmet sağlama kapasitelerinin tespiti amacıyla uygulanan testleri, 

kk) Piyasa İşletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ll) Piyasa katılımcısı: Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuatta

tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri,
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mm) Primer frekans kontrolü: Sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki
olarak yan hizmet biriminin aktif çıkış gücünün otomatik artırılması veya düşürülmesi yoluyla
sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesini, 

nn) Primer frekans kontrol rezerv kapasitesi: Elektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamında
gerçekleştirilen performans testleri neticesinde belirlenen ve primer frekans kontrol süreci te-
darik anlaşmalarında yer alan, sistem frekansında ±200 mHz’lik frekans sapması oluşması du-
rumunda ilgili yan hizmet birimi tarafından etkinleştirilmesi gereken rezerv miktarının tama-
mını, 

oo) Primer frekans kontrol rezerv miktarı: Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler
adına kayıtlı üretim tesislerinin sistem frekansında meydana gelen sapmalar doğrultusunda,
primer frekans kontrol tepkisi olarak sağlayacakları rezerv miktarını,

öö) Primer frekans kontrol tepkisi: Sistem frekansının yükselmesi veya düşmesi duru-
munda Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan primer frekans kontrol hizmeti kapsamında
yan hizmet biriminin aktif çıkış gücünün otomatik olarak artırılması veya azaltılmasını,

pp) Primer frekans kontrol yedeği: İşletme yedeğinin, sistem frekansını normal işletme
değerlerinde tutmak için kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmını, 

rr) Reaktif güç kontrolü: Ünitelerin jeneratör veya senkron kompansatör olarak çalış-
ması sırasında sisteme reaktif güç vermesi veya sistemden reaktif güç çekmesi,

ss) Sekonder frekans kontrol modülü: YHPYS’nin sekonder frekans kontrolü hizmetine
ilişkin yazılım bileşenlerini, 

şş) Sekonder frekans kontrol rezerv kapasitesi: Elektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamın-
da gerçekleştirilen performans testleri neticesinde belirlenen ve katılım anlaşmalarında yer
alan, otomatik üretim kontrolü sisteminden gönderilen sinyaller sonucunda ilgili yan hizmet
birimi tarafından, asgari ve azami limitler dahilinde etkinleştirilmesi gereken aktif çıkış gücü
miktarının yarısını, 

tt) Sekonder frekans kontrol rezerv miktarı: Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler
adına kayıtlı yan hizmet birimlerinin primer frekans kontrol rezerv miktarı olarak ayırdığı
kapasite hariç olmak üzere, sekonder frekans kontrol tepkisi olarak sağlayacakları rezerv mik-
tarını,

uu) Sekonder frekans kontrol tepkisi: Sistem frekansının yükselmesi veya düşmesi du-
rumunda sekonder frekans kontrol hizmeti kapsamında yan hizmet birimi aktif çıkış gücünün
otomatik üretim kontrol sisteminden gönderilen sinyaller vasıtasıyla otomatik olarak artırılması
veya azaltılmasını,

üü) Sekonder frekans kontrolü: Elektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamında bu hizmete
katılan yan hizmet birimlerinin aktif güç çıkışının, MYTM’den otomatik olarak gönderilen
sinyaller ile artırılarak veya düşürülerek sistem frekansının nominal değerine ve komşu elektrik
şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alışverişinin programlanan değerine getirilmesini,

vv) Sekonder frekans kontrol yedeği: İşletme yedeğinin, frekans kontrolü amacı ile kul-
lanılan primer frekans kontrol yedeğinin serbest kalması, frekansın nominal değerine geri dö-
nebilmesi ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alışverişinin program-
lanan düzeyde tutulabilmesinin sağlanması için, otomatik üretim kontrol sistemi vasıtasıyla
kullanılan ve bu işlemler için yeterli olacak şekilde seçilen kısmını,

yy) Senkron kompanzasyon: Sistemdeki güç faktörünü istenilen seviyede tutmak için
çalışır durumda olan senkron makinaların ikaz akımlarını ayarlayarak reaktif güç üretilmesi
veya tüketilmesini,

zz) Sistem: Elektrik iletim sistemi ve dağıtım sistemi dahil olmak üzere tüm kullanıcı
sistemlerini,
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aaa) Sistem işletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
bbb) Sistemin oturması: Elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz

kalmasını,
ccc) Talep: Tüketilecek aktif ve reaktif güç miktarını, 
ççç) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ddd) Teklif tavan fiyatı: Anlık talep kontrol hizmetinin tedarik edilmesi için düzenlenen

ihalelerde teklif edilebilecek en yüksek birim bedeli belirleyen fiyat limitini, 
eee) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, tüketimi, depolanması iletimi veya dağıtımı işlev-

lerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve/veya teçhizatı, 
fff) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
ggg) Toparlanma yeteneği: Sistem oturması durumunda bir üretim tesisinin TEİAŞ’ın

talimatı doğrultusunda, harici besleme olmaksızın kendi imkanları ile devreye girmesini ve
sistemin bir bölümünü enerjilendirebilmesini,

ğğğ) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
hhh) Uzlaştırma dönemi: Bir fatura dönemi içerisindeki her bir saati,
ııı) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kom-

bine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı
çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını,

iii) Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülme-
sini,

jjj) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi: Üretim ve OSB üretim lisansı sahibi tüzel kişi-
leri,

kkk) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
lll) Yan hizmetler: Bu Yönetmelik uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine

bağlı ilgili gerçek/tüzel kişilerce sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şe-
kilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere
bu Yönetmelik ve Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,

mmm) Yan hizmet anlaşmaları: İletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı olan üretim şir-
ketleri, dağıtım şirketleri veya tüketiciler tarafından Elektrik Şebeke Yönetmeliği uyarınca TEİAŞ’a,
dağıtım sistemine bağlı olan üretim şirketleri veya tüketiciler tarafından 2/1/2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği uyarınca il-
gili dağıtım lisansı sahibine sağlanacak ve yan hizmet bedellerini, koşullarını ve hükümlerini
belirleyen anlaşmaları,

nnn) Yan hizmet birimi: Yan hizmet tedariğinde bulunmak üzere YHPYS’ye kayıt edi-
lecek olan bir üretim veya enerji depolama tesisini ya da üretim veya enerji depolama tesisinin
bir bölümünü, 

ooo) Yan hizmet sertifikaları: Yetkilendirilmiş bağımsız firmalar tarafından verilen ve
yan hizmet sağlayan tesislerin Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak hizmet verebileceklerini belgeleyen dokümanları, 

ööö) Yan hizmetlerin izlenmesi: Yan hizmet anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerin
kontrol edilmesi amacıyla tesislere ve/veya ilgili teçhizata ilişkin verilerin takip edilmesi, göz-
lenmesi ve incelenmesine ilişkin faaliyetleri,

ppp) Yan hizmet piyasa katılımcısı: Yan hizmetlerin tedariği sürecinde bu Yönetmelik
kapsamında tanımlanan gerçek/tüzel kişileri,

rrr) Yan hizmet piyasa yönetim sistemi (YHPYS): Yan hizmetler piyasasına ilişkin iş-
lemlerin yürütülmesi amacıyla kullanılan internet tabanlı uygulamaları, 
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sss) Yan hizmetler uzlaştırması: Yan hizmet tedarik eden yan hizmet piyasa katılımcı-
larının bu hizmetin yerine getirilmesi esnasında doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplan-
ması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması işlemlerini,

şşş) Yük alma: Bir dengeleme biriminin MYTM tarafından verilen talimatlar doğrul-
tusunda, üretimini artırarak ya da tüketimini azaltarak sisteme enerji satması durumunu, 

ttt) Yük alma talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük
almaları için ilgili piyasa katılımcılarına MYTM tarafından yapılan bildirimleri, 

uuu) Yük alma teklif fiyatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının
yük almak için talep ettikleri birim fiyatları, 

üüü) Yük alma teklif miktarı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının
ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim artış ya da tüketim azaltma miktar-
larını,

vvv) Yük alma teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük
almak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren tek-
lifleri,

yyy) Yük atma: Bir dengeleme biriminin MYTM tarafından verilen talimatlar doğrul-
tusunda, üretimini azaltarak ya da tüketimini artırarak sistemden enerji alması durumunu,

zzz) Yük atma talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük
atmaları için ilgili piyasa katılımcılarına MYTM tarafından yapılan bildirimleri, 

aaaa) Yük atma teklif fiyatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının
yük atmak için talep ettikleri birim fiyatları,

bbbb) Yük atma teklif miktarı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının
ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim azalması ya da tüketim artış miktar-
larını,

cccc) Yük atma teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük
atmak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren tek-
lifleri,

çççç) Yüklenme hızı: Üretim tesisinin birim zamanda gerçekleştirebileceği çıkış gücü
değişimini 

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlama ve kap-

sama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesine İlişkin Genel Esaslar ve Kayıt Kuralları

Yan hizmetler ve yan hizmetlerin tedarik edilmesi
MADDE 5 – (1) Yan hizmetler, sistemin işletme güvenliği ve sistem bütünlüğü sağla-

nacak şekilde sistem işletmecisi tarafından kullanılan ve Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde ta-
nımlanan hizmetlerden meydana gelir. 

(2) Yan hizmetlerin tedarik edilmesi, sistem işletmecisi tarafından ihtiyaç duyulan yan
hizmetlerin, hizmeti sağlayabilecek yan hizmet piyasa katılımcısı niteliğini haiz gerçek/tüzel
kişilerce TEİAŞ’a sunulması, TEİAŞ tarafından hizmetin alınacağı tesis, gerçek/tüzel kişilerin
tespit edilmesi, gerektiğinde yan hizmet anlaşmalarının imzalanması ve bu işlemler sonucu
doğan alacak ve borç işlemlerinin yürütülmesine ilişkin TEİAŞ tarafından yürütülen faaliyetleri
ve bu faaliyetler için gerekli idari işlemleri içerir.
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Yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin genel esaslar
MADDE 6 – (1) Yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin işlemler aşağıdaki genel

esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan arz kalitesi ve işletme koşullarına

ilişkin kriterler doğrultusunda iletim sisteminin işletimini sağlayacak yan hizmetleri; teknik
gereklilikler, iletim sistemi kısıtlarını ve bölgesel gereklilikleri de dikkate alarak, sistemin iş-
letme güvenliğini ve sistem bütünlüğünü sağlayacak, yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin
maliyetleri en aza indirecek ve eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek şekilde tedarik eder. 

Tarafların görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) TEİAŞ, yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin yetki ve sorumlu-

lukları çerçevesinde aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Sistemin işletme güvenliği ve bütünlüğü korunarak, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde

yer alan arz kalitesi ve işletme koşulları doğrultusunda işletilmesini sağlayacak yan hizmet ih-
tiyaçlarının tespit edilmesi,

b) İhtiyacı belirlenen yan hizmetlerin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedarik
edilmesi için gerekli görevlerin yerine getirilmesi,

c) Yan hizmet sağlayacak tesislerin performans testlerine gözetim ve denetim amacıyla
katılım sağlanması,

ç) Gerçek/tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlerin, hizmetin sunulduğu tesisin bağlı bu-
lunduğu BYTM ve/veya MYTM tarafından veya otomatik olarak bir yazılım aracılığıyla iz-
lenmesi,

d) Gerçek/tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlere ilişkin borç miktarlarının hesaplanması
ve ödemesinin gerçekleştirilmesi,

e) Yan hizmet sunma yükümlülüğüne sahip olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
gerçek/tüzel kişilere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanması
ve durumun Kuruma raporlanmasının sağlanması,

f) Tedarik edilen yan hizmetlere ilişkin olarak Kurum tarafından talep edilecek rapor-
ların hazırlanması ve yayımlanması.

(2) İlgili mevzuat ve/veya TEİAŞ ile yapmış olduğu yan hizmet anlaşması uyarınca
yan hizmet sağlama yükümlülüğüne sahip olan gerçek/tüzel kişiler, yan hizmetlerin tedarik
edilmesine ilişkin aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Yan hizmetlerin ilgili mevzuat hükümleri ve yan hizmet anlaşmaları gereğince yerine
getirilmesi,

b) Sekonder frekans kontrol hizmeti hariç olmak üzere sunulacak yan hizmete ilişkin
performans testlerinin yetkilendirilmiş bağımsız firmalar aracılığıyla, sekonder frekans kontrol
performans testlerinin ise TEİAŞ’ın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması,

c) Yan hizmetlerin izlenmesine ilişkin gerekli teçhizatın temin edilerek işler hale geti-
rilmesi,

ç) Yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin TEİAŞ tarafından talep edilecek veri, bilgi ve
belgelerin sağlanması,

d) Yan hizmet sunmaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kesi-
len yerine getirmeme bedellerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesi.

(3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği kapsa-
mındaki yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin görevleri bu Yönetmelik kapsamında ele
alınan usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.
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Yan hizmetler belgelendirme esasları
MADDE 8 – (1) Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci neticesinde

yan hizmet sağlamakla yükümlülüğü üstlenen veya bu hizmeti yükümlenen tüzel kişiden trans-
fer yoluyla devralan veya bu hizmeti sunmak isteyen gerçek/tüzel kişiler, sekonder frekans
kontrol hizmeti hariç olmak üzere diğer yan hizmetleri sağlayacakları tesislerinin ilgili yan
hizmeti sağlama niteliğine sahip olduğunu TEİAŞ’a sunulacak bir sertifika aracılığıyla belge-
lendirirler. Tüzel kişiler, sekonder frekans kontrol hizmetini sağlayacağı tesislerinin bu hizmeti
sağlama niteliğine sahip olduğunu, TEİAŞ’ın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilecek perfor-
mans testleri neticesinde TEİAŞ tarafından onaylanan standart sekonder frekans kontrol per-
formans test raporu ile belgelendirirler. 

(2) Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, devrede olan yan hizmet birimleri için
hazırlanmış olan yan hizmet sertifikalarını, sekonder frekans kontrol performans test raporunu,
ilgili yan hizmeti sunmaya başlamadan önce, ilgili yan hizmet için bu Yönetmelikte düzenlenen
tedarik sürecinde belirtilen aşamada veya yan hizmet anlaşmasında yer alan şartlar dahilinde
TEİAŞ’a sunar. 

(3) TEİAŞ’ın yaptığı izleme ya da kontroller neticesinde yan hizmet sunan bir tesisin
ilgili hizmeti yan hizmetler anlaşmasında belirtilen esaslar çerçevesinde sağlamadığının tespit
edilmesi durumunda, yerine getirmeme bedeli ile birlikte TEİAŞ ilgili tesisin yan hizmet ser-
tifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun yenilenmesini talep
edebilir. TEİAŞ’ın talep etmesi halinde, gerçek/tüzel kişinin ilgili yan hizmeti sunmaya ilişkin
sertifikasını ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunu 2 ay içerisinde yeni-
lemesi zorunludur. TEİAŞ’ın sekonder frekans kontrol performans test raporunun ve/veya yan
hizmet sertifikasının yenilenmesi talebinden itibaren, yan hizmet piyasa katılımcısı gerçek/tüzel
kişinin yenilenmiş sekonder frekans kontrol performans test raporunu ve/veya yan hizmet ser-
tifikasını TEİAŞ’a sunduğu tarihe kadar olan süre zarfında mevcut yan hizmet sertifikası ve/ve-
ya sekonder frekans kontrol performans test raporu geçersiz sayılır ve söz konusu tesisten ilgili
yan hizmet alınmaz. 

(4) Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişiler, yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder
frekans kontrol performans test raporunun geçerlilik süresi dolmadan yan hizmet performans
testlerinin güncellenmesini talep edebilirler. Bu durumda güncellenen performans testlerinin
sonucunda elde edilen ünite parametreleri ile diğer yan hizmet testlerinin sonucunda elde edilen
ünite parametrelerinin uyumlu olması zorunludur. Aksi takdirde TEİAŞ, ilgili tesisin diğer yan
hizmetlere ilişkin sertifikalarının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun
yenilenmesini talep edebilir.

(5) Yan hizmet sertifikaları ve sekonder frekans kontrol performans test raporu Elektrik
Şebeke Yönetmeliğinde ele alınan performans testlerine dayandırılır. Yan hizmet sağlayacak
söz konusu yan hizmet birimine ilişkin performans testleri sonucunda belirlenen hizmet para-
metreleri ilgili yan hizmet sertifikasında veya sekonder frekans kontrol performans test rapo-
runda belirtilir.

(6) Yan hizmet sertifikaları TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması
bulunan akreditasyon kurumları tarafından yan hizmetler performans testleri yapmak üzere uy-
gunluk belgesi almış, TS EN ISO IEC 17020 standardına göre A Tipi muayene kuruluşu olarak
akredite edilmiş firmalar tarafından verilir. Muayene kuruluşları tarafından sertifika verilen
üretim veya enerji depolama tesisleri ve bu tesislere ait sertifikada yer alan teknik özellikleri
de içeren bilgiler söz konusu muayene kuruluşu tarafından sertifikanın verilmesini takiben 30
gün içerisinde TEİAŞ’a da bildirilir.
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(7) Yan hizmet sağlayacak olan bir gerçek/tüzel kişinin, ilgili yan hizmete ilişkin per-
formans testlerini akredite edilmiş firmalar aracılığıyla ve sekonder frekans kontrol hizmetine
ilişkin sekonder frekans kontrol performans testini TEİAŞ’ın ilgili birimi aracılığıyla gerçek-
leştirmesi ve ilgili yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test
raporunun TEİAŞ’a sunulması ilgili gerçek/tüzel kişinin sorumluluğundadır. İlgili yan hizmete
ilişkin performans testleri TEİAŞ’ın gözetiminde gerçekleştirilir.

Yan hizmetlerin izlenmesi, kontrolü ve incelenmesi
MADDE 9 – (1) TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereği, sağlanan yan hizmetleri

izlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Gerçek/tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlerin izlen-
mesi ve kontrolü, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen teknik gereklilikler doğrultusunda
ve bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, hizmetin sunulduğu tesisin bağlı
bulunduğu ilgili BYTM ve/veya MYTM tarafından veya otomatik olarak bir yazılım aracılı-
ğıyla gerçekleştirilir. 

(2) Yan hizmet sağlayacak tesislerin ilgili hizmet için Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde
tanımlanmış özellikleri sağlayacak şekilde izlenebilir olmaları zorunludur. Yan hizmet sunan
gerçek/tüzel kişiler, TEİAŞ’ın izleme sistemi ile veri alışverişi gerçekleştirmek üzere bağlantı
kurulması için gerekli yazılım ve donanımı sağlamakla yükümlüdürler. 

Yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusu
MADDE 10 – (1) Üretim veya OSB üretim lisansı alan tüzel kişilerden dengeleme güç

piyasasına katılmak üzere tüzel kişilik kayıt işlemlerini tamamlaması yan hizmet piyasa katı-
lımcısı olmak üzere yeterli kabul edilir.

(2) Enerji depolama tesisleri sahibi veya işletmecisi olan tüzel kişiler aşağıdaki belgeler
ile sistem işletmecisine başvurmak suretiyle yan hizmet piyasa katılımcısı kaydını yaptırabi-
lirler.

(3) İkinci fıkrada belirtilen tüzel kişiler, tüzel kişiliklerine ait bilgileri onaylanmak üzere
YHPYS’ye girdikten sonra;

a) Tüzel kişilik kayıt formunu,
b) Belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da

noter onaylı suretini,
c) Tüzel kişiliğin kuruluşunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi fotokopisini,
ç) Merkezi uzlaştırma bankası-yan hizmet piyasası katılımcı anlaşması imzaladıklarına

dair belgeyi
bir ön yazı ile Piyasa İşletmecisine elden teslim ederek tüzel kişilik kaydı başvurusunda

bulunur.
(4) Yan hizmet piyasa katılımcılarının, onaylanmak üzere tüzel kişilik bilgilerini

YHPYS’ye girmeleri zorunludur. YHPYS’de onaylanmak üzere tüzel kişilik bilgileri bulun-
mayan piyasa katılımcılarının kayıt müracaatları işleme konmaz ve bu durum ilgili yan hizmet
piyasa katılımcısına yazılı olarak bildirilir. Kayıt süreci, piyasa katılımcılarının YHPYS’ye
onaylanmak üzere tüzel kişilik bilgilerinin girilmesini müteakip başlar.

Yan hizmet birimleri ve kayıt kuralları
MADDE 11 – (1) Yan hizmetler tedariğine katılacak yan hizmetler piyasa katılımcıları

tüzel kişilik kaydını müteakip bu maksatla kullanacakları yan hizmet birimlerini tanımlamak
ve kendi adlarına kayıt ettirmekle yükümlüdür. Yan hizmet tedariğine katılmak isteyen gerçek
kişiler adına, sadece yan hizmet birimi kaydı yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edilmiş sayaçlar veya TEİAŞ tarafın-
dan uygun görülmüş diğer vasıtalarla uzlaştırma dönemi bazında bağımsız olarak ölçülebilen
aşağıdakilerden her biri bir yan hizmet birimi olarak kayıt olma hakkına sahiptir.
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a) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca dengeleme birimi
olarak kaydı yapılmış lisanslı toplam kurulu gücü 50 MW üzerindeki üretim tesisleri veya bu
üretim tesislerine ait üniteler,

b) Elektrik tüketimi ihale ilanında belirtilen seviyenin üzerinde olan ve anlık talep kontrol
röleleri vasıtasıyla otomatik olarak devreden çıkarılabilecek nitelikteki katılımı Sistem İşlet-
mecisi tarafından uygun bulunan tüketim tesisleri,

c) Enerji depolama tesisleri.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen her bir yan hizmet birimi, sadece bir yan hizmet

piyasa katılımcısının yan hizmet uzlaştırma hesabına kayıt edilebilir. Yan hizmet birimlerinin
kaydı esnasında bu birimlerin daha önceden tüzel kişilik kaydı tamamlanmış bir yan hizmet
piyasa katılımcısı adına kayıt edilmesi şarttır. Aksi halde yan hizmet biriminin kaydı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Primer Frekans Kontrolü

Primer frekans kontrol hizmeti tedarik esasları
MADDE 12 – (1) 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet birimleri tarafın-

dan sağlanacak primer frekans kontrol yedeği, TEİAŞ tarafından yürütülen bu Yönetmelikte
düzenlenen tedarik süreci sonunda doğrudan veya yükümlülüklerin transfer yoluyla devralın-
ması neticesinde ilgili yan hizmet birimleri tarafından sağlanır.

(2) Yan hizmet piyasa katılımcıları, birinci fıkrada belirtilen primer frekans kontrolü
için ayırmış oldukları rezervleri dengeleme mekanizması kapsamında başka bir piyasaya teklif
edemez veya ikili anlaşmalar yoluyla satamazlar.

(3) Primer frekans kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa katılımcılarına Yönet-
melik hükümleri doğrultusunda belirlenen kapasite bedeli ödenir. Primer frekans kontrol hiz-
meti sağlanması nedeniyle ortaya çıkabilecek enerji açık ya da fazlası 14/4/2009 tarihli ve
27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönet-
meliği hükümleri kapsamında enerji dengesizliği kapsamında değerlendirilir.

Primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci 
MADDE 13 – (1) Primer frekans kontrol rezerv miktarının tedarik edileceği süreç aşa-

ğıdaki adımlardan meydana gelir:
a) TEİAŞ tedarik sürecine ilişkin takvimi açıklar. 
b) TEİAŞ tedarik sürecinin kapsayacağı tedarik dönemi için sistemin ihtiyaç duyacağı

öngörülen primer frekans kontrol yedeğininin minimum ve maksimum değerlerini içeren aralığı
Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tespit eder ve açıklanan takvime
uygun olarak YHPYS aracılığıyla duyurur. 

c) Yan hizmet uzlaştırma hesabında 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet
birimi kaydı olan ve primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşması imzalamış
olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, duyurusu yapılan ilgili tedarik dönemi için pri-
mer frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere TEİAŞ tarafından ilgili tedarik  dönemine yönelik
takvime uygun olarak yayımlanacak  duyuru uyarınca teklif verirler.

ç) İlan edilen süreç takvimine uygun olarak TEİAŞ verilen teklifleri fiyat sıralamasını
gözeterek tedarik döneminin her bir uzlaştırma dönemi için sistemin ihtiyaç duyacağı öngörülen
primer frekans kontrol rezerv miktarı kadar teklifi seçer ve tüm teklif sahiplerine bildirimde
bulunur.  

d) Tedarik süreci sonucunda seçilen ve bu yönde bildirimde bulunulan teklif sahibi tüzel
kişiler imzalamış oldukları primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmalarına
uygun olarak primer frekans kontrol rezervi tedarik hizmetini yerine getirmeyi yükümlenmiş
kabul edilir.
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e) Tedarik süreci sonucunda seçilen ve primer frekans kontrol rezerv tedarik süreci ka-
tılım anlaşması imzalamış olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, yükümlü oldukları
rezervi kendi adlarına kayıtlı hangi yan hizmet birimlerinden sağlayacaklarını ve yan hizmet
birimi bazında sağlayacakları primer frekans kontrol rezerv miktarını, rezervin sağlanacağı
günden önceki gün saat 09.00’a kadar saatlik bazda sistem işletmecisine YHPYS aracılığıyla
bildirir. 

f) Tedarik süreci sonucunda seçilen tüzel kişiler, ilgili tedarik döneminde yükümlenmiş
oldukları primer frekans kontrol rezerv miktarını emreamade bulundurarak,  Elektrik Şebeke
Yönetmeliğinde yer alan koşullar çerçevesinde primer frekans kontrol hizmeti sağlarlar. Seçilen
tüzel kişilerin, ilgili uzlaştırma dönemi için yükümlenmiş oldukları primer frekans kontrol re-
zerv miktarını sağlamak üzere bildirimde bulunduğu yan hizmet birimlerinin gerekli çalışma
düzeyinde olmaları, söz konusu tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

g) Primer frekans kontrol hizmetini sağlamak için teklif vermiş ancak seçilememiş olan
yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin verdiği tekliflerin, söz konusu teklif sahibi aksini
TEİAŞ’a bildirmedikçe hizmetin sağlandığı tedarik dönemi süresince de geçerli olduğu kabul
edilir. Bu kapsamdaki tüzel kişilerin de aşağıdaki fıkra uyarınca kendilerine bildirilecek primer
frekans kontrol rezervi tedarik hizmetini imzalamış oldukları primer frekans kontrol rezervi
tedarik süreci katılım anlaşmaları doğrultusunda yükümlenmiş oldukları kabul edilir. 

ğ) Primer frekans kontrol hizmetinin sağlanacağı ilgili tedarik döneminin herhangi bir
uzlaştırma döneminde, tedarik süreci ile belirlenmiş tüzel kişilerden sağlanacak primer frekans
kontrol rezervlerinin haricinde ek primer frekans kontrol rezerv miktarı ihtiyacı doğması ha-
linde (g) bendi uyarınca yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerden sağlanacak primer fre-
kans kontrol rezerv tedariği için aşağıdaki adımlar yürütülür:

1) Ek primer frekans kontrol rezerv ihtiyacının olduğu günden önceki gün saat 10:30’a
kadar ortaya çıkan ihtiyaç durumlarında, TEİAŞ ilgili tedarik dönemi için yürütülen primer
frekans kontrol kapasitesi tedarik sürecinde fiyat sırasına dizilen ve (g) bendi uyarınca teklifleri
geçerli olan tüzel kişilerin teklifleri arasından, iletim sistemi kısıtlarını dikkate alarak mümkün
olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde ilave primer frekans kontrol rezerv miktarını seçer
ve ilgili teklif sahiplerine bildirimde bulunur. Bu şekilde seçilen tüzel kişilerin, ilgili uzlaştırma
dönemi için kendilerine bildirimde bulunulan primer frekans kontrol rezerv miktarını sağlamak
üzere, yan hizmet birimlerinin gerekli çalışma düzeyinde olmaları ve primer frekans kontrol
tepkisi vermeleri ilgili yan hizmet biriminin yan hizmet uzlaştırma hesabında kayıtlı olduğu
tüzel kişilerin sorumluluğundadır. 

2) Ek primer frekans kontrol rezerv ihtiyacının olduğu günden önceki gün saat
10:30’dan sonra ortaya çıkan ihtiyaç durumlarında, TEİAŞ ilgili tedarik dönemi için yürütülen
primer frekans kontrol kapasitesi tedarik sürecinde fiyat sırasına dizilen ve teklifleri (g) bendi
uyarınca geçerli olan teklif sahiplerinin kesinleşmiş gün öncesi üretim programlarını kontrol
eder ve çalışma düzeyi  primer frekans kontrol rezervi sağlamaya uygun olan yan hizmet bi-
rimlerinden, iletim sistemi kısıtlarını dikkate alarak ve mümkün olan en düşük maliyet sağla-
nacak şekilde ilave primer frekans kontrol rezerv miktarını seçer ve ilgili teklif sahiplerine bil-
dirimde bulunur. Bu şekilde seçilen tüzel kişilerin, ilgili uzlaştırma dönemi için kendilerine
bildirimde bulunulan primer frekans kontrol rezerv miktarını sağlamak üzere, yan hizmet bi-
rimlerinin gerekli çalışma düzeyini korumaları ve primer frekans kontrol tepkisi vermeleri ilgili
yan hizmet biriminin yan hizmet uzlaştırma hesabında kayıtlı olduğu tüzel kişilerin sorumlu-
luğundadır. 
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h) Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin sağla-
makla yükümlü oldukları primer frekans kontrol rezerv miktarını kendi adlarına kayıtlı yan
hizmet birimlerinden karşılayamayacak olması veya karşılamamayı tercih etmeleri durumunda,
ilgili tüzel kişiler 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini devredebilirler. (g)
bendi uyarınca tedarik edilen primer frekans kontrol rezerv yükümlülükleri devredilemez.

ı) Primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci veya 17 nci madde kapsamındaki devir
sonucunda yükümlülük üstlenmiş olan yan hizmet piyasa katılımcıları bu yükümlülüğe karşılık
gelen miktardaki primer frekans kontrol rezerv miktarı kadar kapasiteyi bildirilen yan hizmet
birimi bazında emre amade tutmak ve Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğ-
rultusunda primer frekans kontrol tepkisi vermek suretiyle primer frekans kontrolüne katılmak
zorundadırlar.

(2) Primer frekans kontrol rezervi tedarik sürecine ilişkin tüm işlemler YHPYS üzerin-
den yürütülür.

Primer frekans kontrol rezervi sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği
MADDE 14 – (1) Adlarına kayıtlı bulunan yan hizmet birimlerinden primer frekans

kontrol rezervi sağlamaya istekli olan yan hizmet piyasa katılımcısı niteliğini haiz tüzel kişiler,
takip eden tedarik dönemi için geçerli olmak üzere üstlenmek istediği  primer frekans kontrol
rezerv miktarlarına ilişkin tekliflerini 13 üncü maddede belirtilen tedarik sürecine uygun şekilde
YHPYS aracılığıyla tüzel kişilik bazında TEİAŞ’a bildirir. 

(2) Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler primer frekans kontrol rezervi olarak te-
darik etmek istedikleri miktarlara ilişkin tekliflerini saatlik kapasite bedeli olarak TL/MW cin-
sinden bildirirler.

(3) Primer frekans kontrol rezervi sağlanmasına ilişkin yürütülecek tedarik süreciyle
ilgili teknik gereklilikler ile diğer usul ve esaslar TEİAŞ tarafından tedarik süreci  takvimine
uygun olarak  YHPYS üzerinden duyurulur.  

(4) Geçici 1 inci madde kapsamındaki özel anlaşmalar çerçevesinde primer frekans
kontrol rezervi sağlama yükümlülüğü bulunan üretim tesisleri TEİAŞ tarafından tedarik süreci
öncesinde yayımlanacak hususlara uymak zorundadır.

Primer frekans kontrol rezerv tekliflerinin değerlendirilmesi 
MADDE 15 – (1) 13 üncü madde uyarınca yürütülen tedarik sürecinde primer frekans

kontrolü rezerv tekliflerinin değerlendirilmesi; iletim sistemi kısıtları, üretim tesislerine ilişkin
teknik kısıtlar dikkate alınarak, işletme güvenliği ve sistem bütünlüğü sağlanacak ve primer
frekans kontrol maliyeti en aza indirilecek şekilde tedarik süreci sonucunda oluşan bedel üze-
rinden YHPYS aracılığıyla gerçekleştirilir.

Primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmaları
MADDE 16 – (1) Primer frekans kontrol hizmeti tedarik sürecine katılmak isteyen yan

hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ilk katılmak istedikleri tedarik süreci öncesinde TEİAŞ’a
başvurarak primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmasını imzalar. 

(2) Primer frekans kontrol hizmeti tedarik sürecine katılıma ilişkin yükümlülüklerini
içeren standart anlaşma Sistem İşletmecisi tarafından hazırlanarak Kurum onayına sunulur.

(3) TEİAŞ’la primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmalarına, ilgili
yan hizmet piyasa katılımcılarının uzlaştırma hesaplarına kayıtlı olan yan hizmet birimlerinin
primer frekans kontrol yan hizmeti sertifikalarının içeriğinde bulunan ve primer frekans kontrol
performans testleri sonucunda belirlenen MW cinsinden sağlayabilecekleri primer frekans kont-
rol rezerv kapasiteleri ve bu birimlere ait teknik karakteristikler de primer frekans kontrol re-
zervi tedarik süreci katılım anlaşmalarına derç edilir.
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Primer frekans kontrolü rezerv yükümlülüğü transferi 
MADDE 17 – (1) TEİAŞ tarafından yürütülen tedarik süreci sonucunda seçilen yan

hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, sağlamakla yükümlü oldukları primer frekans kontrol
rezerv miktarının tamamını ya da bir kısmını, geçerli primer frekans kontrol yan hizmet serti-
fikasını haiz ve sertifikasında yer alan teknik parametreler ile uyumlu yan hizmet birimi bulu-
nan başka bir yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiden veya kendi yan hizmet uzlaştırma he-
saplarına kayıtlı farklı bir yan hizmet biriminden sağlayabilirler. Yükümlülüğünü devreden yan
hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin TEİAŞ’a karşı mali yükümlülükleri devam eder.

(2) Primer frekans kontrol rezerv yükümlülüğünün yan hizmet piyasa katılımcısı başka
bir tüzel kişi tarafından veya kendi yan hizmet uzlaştırma hesaplarına kayıtlı farklı bir yan hiz-
met biriminden sağlanabilmesi için tedarik dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenen tedarik
süreci sonucunda seçilen ve yükümlülüğünü transfer etmek isteyen yan hizmet piyasa katılım-
cısı tüzel kişi ile rezerv yükümlülüğünün transfer edileceği tüzel kişinin, transfer edilecek re-
zervin sağlanacağı zamandan en geç 4 saat öncesine kadar Sistem İşletmecisi’ne YHPYS ara-
cılığıyla bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Sistem işletmecisi, bildirimin onaylanıp onay-
lanmadığını en geç 1 saat içerisinde YHPYS aracılığıyla belirtir. 

(3) Primer frekans kontrolü rezerv yükümlüğünün transferi Sistem İşletmecisi’nin onayı
ile birlikte geçerlilik kazanır. 

(4) 13 üncü Maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tedarik edilen primer frekans
kontrol rezerv yükümlülükleri devredilemez.

Primer frekans kontrol kapasite bedelinin belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Yürütülen tedarik süreci sonucunda belirlenen en yüksek teklif fiyatı,

13 üncü maddenin birinci fıkrası (ç) bendi uyarınca seçilerek bildirimde bulunulan primer fre-
kans kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa katılımcısı tüm tüzel kişilere ödenecek saatlik
kapasite bedeli (TL/MW) olarak saptanır. 

(2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca seçilerek primer frekans
kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa katılımcılarına teklif ettikleri saatlik kapasite bedeli
(TL/MW) ödenir. 

(3) 13 üncü madde uyarınca primer frekans kontrol rezervi tedariği yapan yan hizmet
piyasa katılımcısı tüzel kişilere, primer frekans kontrol rezerv miktarını sağladıkları toplam
süre ve miktar için belirlenen kapasite bedeli üzerinden 19 uncu madde uyarınca hesaplanan
ödeme yapılır. 

Primer frekans kontrol hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 19- (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri doğrultusunda

primer frekans kontrol rezervi tedarik hizmeti sağlamış olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel
kişilere bir fatura dönemi için ödenecek primer frekans kontrol rezerv tutarı aşağıdaki formüle
göre hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) PFKTf,p: 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde  yan

hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı toplam primer fre-
kans kontrol rezerv miktarından dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

b) PRMf,p,y,s: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminin “s”
saatinde kendi adına kayıtlı yan hizmet birimleri  veya 17 nci madde kapsamında yükümlülük
transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı “y” yan hizmet birimi tarafından sağlanan
Primer Frekans Kontrol Rezerv Miktarını (MW),
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c) PKBf,s: 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde “f” fa-
tura döneminin “s” saati için yan hizmet piyasa katılımcısına uygulanacak olan 18 inci madde
uyarınca belirlenen saatlik Primer Frekans Kontrol Kapasite Bedeli (TL/MW),

ç) KSp,f,y: 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde yan hiz-
met piyasa katılımcısı  “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı veya 17 nci madde kapsamında yüküm-
lülük transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı  bir  “y” yan hizmet birimi tarafından
sağlanan, “f” fatura döneminin “s” saati için 29 uncu madde çerçevesinde sağlanamadığının
tespit edilmesi durumunda “0”, diğer durumlarda “1” olarak belirlenen  Katılım Katsayısını, 

d) m: “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,
e) k: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı olan veya 17 nci

madde kapsamında “p” tüzel kişisinden yapılan yükümlülük transferi suretiyle başka bir tüzel
kişilik adına kayıtlı bir “y” yan hizmet birimi tarafından sağlanan yan hizmet birimi sayısını,

ifade eder. 
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda geçen, primer frekans kontrolüne katılım katsayısı 29

uncu madde uyarınca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sekonder Frekans Kontrolü

Sekonder frekans kontrol hizmeti tedarik esasları
MADDE 20 – (1) 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet birimleri tarafın-

dan sağlanacak sekonder frekans kontrolü yedeği, bu Yönetmelikte ele alınan usul ve esaslar
çerçevesinde TEİAŞ tarafından yürütülen bu Yönetmelikte düzenlenen tedarik süreci sonunda
doğrudan veya yükümlülüklerin transfer yoluyla devralınması neticesinde ilgili yan hizmet bi-
rimleri tarafından sağlanır. 

(2) TEİAŞ tarafından, sekonder frekans kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa
katılımcılarına Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenen kapasite bedeli ödenir. Sekon-
der frekans kontrol hizmeti sağlanması nedeniyle ortaya çıkan enerji açık ya da fazlası Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri kapsamında enerji dengesizliği ola-
rak değerlendirilir.

Sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci
MADDE 21 – (1) Sekonder frekans kontrol rezerv miktarının tedarik edileceği süreç

aşağıdaki adımlardan meydana gelir:
a) TEİAŞ tedarik sürecine ilişkin takvimi açıklar. 
b) TEİAŞ tedarik sürecinin kapsayacağı tedarik dönemi içinde sistemin ihtiyaç duyacağı

öngörülen sekonder frekans kontrol yedeğinin minimum ve maksimum değerlerini içeren ara-
lığı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, uzlaştırma dönemlerine
göre tespit eder ve tedarik takvimine uygun olarak yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere
YHPYS aracılığıyla duyurur. TEİAŞ gerek görmesi halinde, ihtiyaç duyulan sekonder frekans
kontrol yedeği miktarını farklı teknik özelliğe sahip kısımlara ayırarak her bir kısım için farklı
tedarik süreçleri yürütebilir. 

c) Yan hizmet uzlaştırma hesabında 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet
birimi kaydı olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler duyurusu yapılan ilgili tedarik dö-
nemi için sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere TEİAŞ tarafından ilgili tedarik dö-
nemine yönelik  takvime uygun olarak yayımlanacak duyuru uyarınca  yan hizmet birimi ba-
zında teklif verirler. 

ç) İlan edilen süreç takvimine uygun olarak, TEİAŞ verilen tekliflerin fiyat sıralamasını
gözeterek, tedarik döneminin her bir uzlaştırma dönemi için sistemin ihtiyaç duyacağı öngö-
rülen sekonder frekans kontrol rezerv miktarı kadar teklifi seçer ve tüm teklif sahiplerine bil-
dirimde bulunur. 
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d) Tedarik süreci sonucunda seçilen ve bu yönde bildirimde bulunulan teklif sahibi tüzel
kişiler imzalamış oldukları sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmalarına
uygun olarak sekonder frekans kontrol tedarik hizmetini yerine getirmeyi yükümlenmiş kabul
edilir. 

e) Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet birimleri uzlaştırma hesaplarına kayıtlı
olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler tedarik döneminde yükümlenmiş oldukları se-
konder frekans kontrol rezerv miktarını emreamade bulundurarak Elektrik Şebeke Yönetme-
liğinde yer alan koşullar çerçevesinde sekonder frekans kontrol hizmeti sağlarlar. Seçilen yan
hizmet birimlerinin, ilgili uzlaştırma dönemi yükümlenmiş oldukları rezerv miktarını sağlamak
üzere gerekli çalışma düzeyinde olmaları, yan hizmet birimi  sahibi tüzel kişilerin sorumlulu-
ğundadır. 

f) Sekonder frekans kontrol hizmetini sağlamak için teklif vermiş ancak, seçilememiş
olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin verdiği tekliflerin, söz konusu teklif sahibi
aksini TEİAŞ’a bildirmedikçe hizmetin sağlandığı tedarik dönemi süresince de geçerli olduğu
kabul edilir. Bu kapsamdaki tüzel kişilerin de aşağıdaki fıkra uyarınca kendilerine bildirilecek
sekonder frekans kontrol rezervi tedarik hizmetini imzalamış oldukları sekonder frekans kontrol
rezervi tedarik süreci katılım anlaşmaları doğrultusunda yükümlenmiş oldukları kabul edilir. 

g) Sekonder frekans kontrol hizmetinin sağlanacağı ilgili tedarik döneminin  herhangi
bir uzlaştırma döneminde, tedarik süreci ile belirlenmiş yan hizmet birimlerinden  sağlanacak
sekonder frekans kontrol rezerv miktarları toplamının yetersiz kalması ve/veya ek sekonder
frekans kontrol rezerv miktarı ihtiyacı doğması halinde (f) bendi uyarınca çerçeve nitelikteki
sekonder frekans kontrol rezervi tedarik  anlaşması imzalamış olan yan hizmet piyasa katılım-
cısı tüzel kişilerden sağlanacak sekonder frekans kontrol rezerv tedariği için aşağıdaki adımlar
yürütülür:

1) Ek sekonder frekans kontrol rezerv ihtiyacının olduğu günden önceki gün saat
10:30’a kadar ortaya çıkan ihtiyaç durumlarında, TEİAŞ ilgili tedarik dönemi için yürütülen
sekonder frekans kontrol kapasitesi tedarik sürecinde (f) bendi uyarınca fiyat sırasına dizilen
ve teklifi geçerli olan tüzel kişilerin teklifleri arasından, iletim sistemi kısıtlarını, yan hizmet
biriminin teknik özelliklerini dikkate alarak mümkün olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde
ilave sekonder frekans kontrol rezerv miktarını seçer ve ilgili teklif sahiplerine bildirimde bu-
lunur. Bu şekilde seçilen yan hizmet birimlerinin, ilgili uzlaştırma dönemi için kendilerine bil-
dirimde bulunulan sekonder frekans kontrol rezerv miktarını sağlamak üzere gerekli çalışma
düzeyinde olmaları ve sekonder frekans kontrol tepkisi vermeleri ilgili yan hizmet biriminin
yan hizmet uzlaştırma hesabında   kayıtlı olduğu tüzel kişilerin sorumluluğundadır. 

2) Ek sekonder frekans kontrol rezerv ihtiyacının olduğu günden önceki gün saat
10:30’dan sonra ortaya çıkan ihtiyaç durumlarında, TEİAŞ ilgili tedarik dönemi için yürütülen
sekonder frekans kontrol kapasitesi tedarik sürecinde fiyat sırasına dizilen ve teklifleri (f) bendi
uyarınca geçerli olan teklif sahiplerinin kesinleşmiş gün öncesi üretim programlarını kontrol
eder ve çalışma düzeyi sekonder frekans kontrol rezervi sağlamaya uygun olan yan hizmet bi-
rimlerinden, iletim sistem kısıtlarını dikkate alarak ilave sekonder frekans kontrol rezerv mik-
tarını seçer ve ilgili teklif sahiplerine bildirimde bulunur. Bu şekilde seçilen yan hizmet birim-
lerinin, ilgili uzlaştırma dönemi için kendilerine bildirimde bulunulan sekonder frekans kontrol
rezerv miktarını sağlamak üzere gerekli çalışma düzeyini korumaları ve sekonder frekans kont-
rol tepkisi vermeleri ilgili yan hizmet biriminin yan hizmet uzlaştırma hesabında kayıtlı olduğu
tüzel kişilerin sorumluluğundadır. 
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ğ) Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin sağla-
makla yükümlü oldukları sekonder frekans kontrol rezerv miktarını kendi adlarına kayıtlı yan
hizmet birimlerinden karşılayamayacak olması veya karşılamamayı tercih etmeleri durumunda,
ilgili tüzel kişiler 25 inci madde hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini devredebilirler. (f)
bendi uyarınca tedarik edilen sekonder frekans kontrol rezerv yükümlülükleri devredilemez.

h) Sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci veya 25 inci madde kapsamındaki
devir sonucunda yükümlülük üstlenmiş olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, bu yü-
kümlülüğe karşılık gelen miktardaki sekonder frekans kontrol rezerv miktarı kadar kapasiteyi
yan hizmet birimi bazında emreamade tutmak ve Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili hü-
kümleri doğrultusunda sekonder frekans kontrol tepkisi vermek suretiyle sekonder frekans
kontrolüne katılmak zorundadır.

(2) Sekonder frekans kontrol rezervi tedarik sürecine ilişkin tüm işlemler YHPYS üze-
rinden yürütülür.

Sekonder frekans kontrol rezervi sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği
MADDE 22 – (1) Adlarına kayıtlı bulunan yan hizmet birimlerinden sekonder frekans

kontrol rezervi sağlamaya istekli olan yan hizmet piyasa katılımcısı niteliğini haiz tüzel kişiler,
takip eden tedarik dönemi için geçerli olmak üzere ilgili yan hizmet birimi tarafından gerçek-
leştirebilecek sekonder frekans kontrol rezerv miktarlarına ilişkin tekliflerini 21 inci maddede
belirtilen tedarik sürecine uygun şekilde YHPYS aracılığıyla yan hizmet birimi bazında TEİAŞ’a
bildirir.

(2) Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler sekonder frekans kontrol rezervi olarak
tedarik etmek istedikleri miktarlara  ilişkin tekliflerini saatlik kapasite bedeli olarak TL/MW
cinsinden bildirirler.

(3) Sekonder frekans kontrol rezervi sağlanmasına ilişkin yürütülecek tedarik süreciyle
ilgili teknik gereklilikler ile diğer usul ve esaslar TEİAŞ tarafından tedarik süreci  takvimine
uygun olarak YHPYS üzerinden duyurulur.

(4) Geçici 1 inci madde kapsamındaki özel anlaşmalar çerçevesinde sekonder frekans
kontrol rezervi sağlama yükümlülüğü bulunan üretim tesisleri TEİAŞ tarafından tedarik süreci
öncesinde yayımlanacak hususlara uymak zorundadır. 

Sekonder frekans kontrol rezerv tekliflerinin değerlendirilmesi 
MADDE 23 – (1) 21 inci madde uyarınca yürütülen sekonder frekans kontrolü rezerv

tekliflerinin değerlendirilmesi; iletim sistemi kısıtları ve üretim tesislerine ilişkin teknik kısıtlar
dikkate alınarak, işletme güvenliği ve sistem bütünlüğü sağlanacak ve sekonder frekans kontrol
maliyeti en aza indirilecek şekilde tedarik süreci sonucu oluşan bedel üzerinden YHPYS ara-
cılığıyla gerçekleştirilir. 

Sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmaları
MADDE 24 – (1) Sekonder frekans kontrol hizmeti tedarik sürecine katılmak isteyen yan

hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ilk katılmak istedikleri tedarik süreci öncesinde TEİAŞ’a
başvurarak sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmasını imzalar. 

(2) Sekonder frekans kontrol hizmeti tedarik sürecine katılıma ilişkin yükümlülüklerini
içeren standart anlaşma sistem işletmecisi tarafından hazırlanarak Kurum onayına sunulur.

(3) Anlaşma kapsamında yer alacak olan yan hizmet birimleri, uzlaştırma hesaplarına
kayıtlı olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında imzalanacak olan
sekonder frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım anlaşmalarına, ilgili tüzel kişi adına
kayıtlı yan hizmet birimlerinden hangilerini kapsadığı, bu yan hizmet birimlerinden üretim tesis-
lerinin sekonder frekans kontrol performans testleri sonucunda belirlenen MW cinsinden sağ-
layabilecekleri sekonder frekans kontrol rezerv kapasiteleri ve bu birimlere ait teknik karakte-
ristikler derç edilir.
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Sekonder frekans kontrolü rezerv yükümlülüğünün transferi 
MADDE 25 – (1) TEİAŞ tarafından yürütülen tedarik süreci sonucunda seçilen yan

hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, sağlamakla yükümlü oldukları sekonder frekans kontrol
rezerv miktarının tamamını ya da bir kısmını, geçerli sekonder frekans kontrol performans test
raporuna göre transfer edilen rezerv miktarını sağlayabilir olduğu belgelenmiş ve test raporunda
yer alan teknik parametreler ile uyumlu durumda olan bir yan hizmet birimini  haiz başka bir
tüzel kişiden veya kendi yan hizmet uzlaştırma hesaplarına kayıtlı farklı bir yan hizmet biri-
minden sağlayabilirler. Yükümlülüğünü devreden yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin
TEİAŞ’a karşı mali yükümlülükleri devam eder.

(2) Sekonder frekans kontrol rezerv yükümlülüğünün başka bir yan hizmet birimi veya
tüzel kişi tarafından veya kendi yan hizmet uzlaştırma hesaplarına kayıtlı farklı bir yan hizmet
biriminden sağlanabilmesi için tedarik dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenen tedarik sü-
reci sonucunda seçilen ve yükümlülüğünü transfer etmek isteyen yan hizmet piyasa katılımcısı
tüzel kişi ile rezerv yükümlülüğünün transfer edileceği tüzel kişinin, transfer edilecek rezervin
sağlanacağı zamandan en geç 4 saat öncesine kadar sistem işletmecisine YHPYS aracılığıyla
bildirimde bulunmaları gerekir. Sistem işletmecisi, bildirimin onaylanıp onaylanmadığını en
geç 1 saat içerisinde YHPYS aracılığıyla belirtir.

(3) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca tedarik edilen sekonder fre-
kans kontrol rezerv yükümlülükleri devredilemez. 

Sekonder frekans kontrol kapasite bedelinin belirlenmesi
MADDE 26 – (1) Yürütülen tedarik süreci sonucunda belirlenen en yüksek teklif fiyatı,

21 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca seçilerek bildirimde bulunulan sekonder
frekans kontrol hizmeti sağlayan üretim faaliyeti gösteren tüm tüzel kişilere ödenecek saatlik
kapasite bedeli (TL/MW) olarak saptanır. 

(2) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca seçilerek sekonder frekans
kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa katılımcılarına teklif ettikleri saatlik kapasite bedeli
(TL/MW) ödenir. 

(3) 21 inci madde uyarınca sekonder frekans kontrol rezervi tedariği yapan yan hizmet
piyasa katılımcısı tüzel kişilere sekonder frekans kontrol rezerv miktarını sağladıkları toplam
süre ve miktar için belirlenen kapasite bedeli üzerinden 27 nci madde uyarınca hesaplanan öde-
me yapılır. 

Sekonder frekans kontrol hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 27 – (1) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri doğrultusunda,

sekonder frekans kontrol rezervi tedarik hizmeti sağlamış olan yan hizmet piyasa katılımcısı
tüzel kişilere bir fatura dönemi için kapasite bedeli olarak ödenecek sekonder frekans kontrol
rezerv tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) SFKTf,p: 21 inci madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde  yan

hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı toplam sekonder
frekans kontrol rezerv miktarından dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

b) SRMf,p,y,s: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminin “s”
saatinde, kendi adına kayıtlı yan hizmet birimleri  veya 25 inci madde kapsamında yükümlülük
transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı  bir “y” yan hizmet birimi tarafından sağ-
lanan Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Miktarını (MW),
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c) SKBf,s: 21 inci madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde “f” fatura
döneminin “s” saati için yan hizmet piyasa katılımcısına uygulanacak olan 26 ncı madde uya-
rınca  belirlenen saatlik sekonder frekans kontrol kapasite bedelini (TL/MW),

ç) KSp,f,y: 21 inci madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde yan hiz-
met piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı veya 25 inci madde kapsamında yüküm-
lülük transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı  bir “y” yan hizmet birimi tarafından
sağlanan, “f” fatura döneminin “s” saati için 29 uncu madde çerçevesinde sağlanamadığının
tespiti durumunda “0”, diğer durumlarda “1” olarak belirlenen Katılım Katsayısını, 

d) m: “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,
e) k: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı olan veya 25 inci

madde kapsamında yükümlülük transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı bir “y”
yan hizmet birimi tarafından sağlanan yan hizmet birimi sayısını,

ifade eder.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda geçen, sekonder frekans kontrolüne katılım katsayısı 29

uncu madde uyarınca belirlenir.
Sekonder frekans kontrol hizmeti dengesizlik geri ödemesi
MADDE 28 – (1) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan yan

hizmet birimlerinin aynı zamanda dengeleme güç piyasası kapsamında dengeleme birimi olarak
kayıtlı olması halinde, bu durumda olan ve aynı zamanda dengeleme güç piyasası katılımcısı
olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere sekonder frekans kontrol rezervi tutarına ek
olarak, aşağıdaki şekilde hesaplanan dengesizlik geri ödemesi de yapılır. 

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) DGÖf,p: “p” yan hizmet piyasa katılımcısı  tüzel kişinin “f” fatura döneminde sağla-

dığı sekonder frekans kontrol hizmetinden dolayı oluşan enerji dengesizliklerine ilişkin alacak
olarak tahakkuk ettirilecek dengesizlik geri ödemesi tutarını (TL),

b) DMf, y, s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için gerçekleşen
dengesizlik miktarını (MWh), 

c) SMFf,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca hesaplanarak TEİAŞ  tarafından  duyurulan, “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin den-
geleme güç piyasası kapsamında hesaplanan saatlik Sistem Marjinal Fiyatını (TL/MWh),

ç) NPTFf,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin Gün Öncesi Piyasası kapsamında hesaplanan
nihai piyasa takas  fiyatını (TL/MWh),

d) DKs: “s” saati için sistemde enerji açığı olduğu zamanlarda, aynı zamanda dengeleme
güç piyasası katılımcısı niteliği taşıyan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin enerji den-
gesizlik miktarının ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı aynı zamanda
dengeleme birimi niteliği taşıyan yan hizmet biriminde oluşan dengesizlik miktarının negatif
olması ile sistemde enerji fazlası olduğu zamanlarda aynı zamanda dengeleme güç piyasası
katılımcısı niteliği taşıyan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin enerji dengesizlik mik-
tarının ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı aynı zamanda dengeleme
birimi niteliği taşıyan yan hizmet biriminde oluşan dengesizlik miktarının pozitif olması du-
rumlarında “1” aksi durumda “0” değerini alan dengesizlik katsayısını,
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e) m: “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,
f) n: “p” yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişisinin yan hizmet uzlaştırma hesabına

kayıtlı olan yan hizmet birim sayısını,
g) k: Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay öncesinden

duyurulmak kaydı ile katılımcıların negatif enerji dengesizliği halinde kullanılacak ve Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan katsayıyı,

ğ) l: Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay öncesinden
duyurulmak kaydı ile katılımcıların pozitif enerji dengesizliği halinde kullanılacak ve Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan katsayıyı,

h) a: Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının negatif olduğu
saatlerde 1 ve diğer saatlerde 0 değerini alan katsayıyı,

ı) b: Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının pozitif olduğu
saatlerde 1 ve diğer saatlerde 0 değerini alan katsayıyı,

ifade eder.
(3) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan ve aynı zamanda

dengeleme birimi niteliğini haiz yan hizmet birimleri için yan hizmet uzlaştırma hesabına ka-
yıtlı bulundukları yan hizmet piyasa katılımcısı ve aynı zamanda dengeleme güç piyasası ka-
tılımcısı olan tüzel kişilere, DKs katsayısının “1” olduğu her durumda, ikinci fıkrada belirtilen
formül uyarınca hesaplanan dengesizlik geri ödemesi yapılır. 29 uncu madde uyarınca yapılan
izleme sonucunda sekonder frekans kontrol hizmetini sağlamadığının tespit edilmesi durumun-
da dengesizlik geri ödemesi yapılmaz

(4) Bir fatura dönemi için, aynı zamanda dengeleme birimi niteliğini de haiz her bir
yan hizmet biriminin, her bir saatteki enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki formüle göre hesap-
lanır:

(5) Dördüncü fıkradaki formülde geçen;
a) DMf,y,s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için gerçekleşen

dengesizlik miktarını (MWh), 
b) VMf,y,s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için veriş miktarını

(MWh),
c) ÇMf,y,s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için çekiş miktarını

(MWh),
ç) KGÜPf,y,s: “y” yan hizmet birimi için “f” fatura döneminin “s” saatinde geçerli olan

kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programını (MWh),
d) YALMf,y,s,r: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için geçerli “r”

teklifinin kabul edilen yük alma talimatı miktarını (MWh),
e) YATMf,y,s,r: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için geçerli “r”

teklifinin kabul edilen yük atma talimatı miktarını (MWh),
f) t1: “y” yan hizmet biriminin “s” saati için dengeleme güç piyasası kapsamındaki ka-

bul edilmiş olan tüm yük alma talimatlarının sayısını,
g) t2: “y” yan hizmet biriminin “s” saati için dengeleme güç piyasası kapsamındaki ka-

bul edilmiş olan tüm yük atma tekliflerinin sayısını,
ifade eder.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Frekans Kontrolünün İzlenmesi ve Kontrolü

Frekans kontrolünün izlenmesi
MADDE 29 – (1) Tedarik süreci sonucunda veya yükümlülüğün devri suretiyle oluş-

turulan primer ve/veya sekonder frekans kontrol rezervlerinin izlenmesi ve bu hizmetlerin yan
hizmet birimlerince sağlanıp sağlanamadığının tespiti amacıyla, BYTM’ler aşağıdaki veri ve
bilgileri dikkate alırlar:

a) TEİAŞ’a ait SCADA sisteminden veya TEİAŞ güç kalitesi çözümleme cihazları va-
sıtasıyla elde edilen veri ve bilgiler, 

b) Primer ve/veya sekonder frekans kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet birimlerinde
bulunan kayıt cihazlarından elde edilen veri ve bilgiler,

c) İlgili yan hizmet piyasa katılımcıları tarafından YHPYS aracılığıyla yapılan bildi-
rimler. İlgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerce yan hizmet birimlerinin emre amadelik
durumlarına ilişkin Sistem İşletmecisi ve/veya BYTM’lere yapılan kesinleşmiş gün öncesi üre-
tim/tüketim programı bildirimleri kullanılır. Öncelikli olarak TEİAŞ SCADA veya TEİAŞ güç
kalitesi çözümleme cihazları vasıtasıyla elde edilen verileri kullanılır. TEİAŞ SCADA veya
TEİAŞ güç kalitesi çözümleme cihazları verilerinin bulunmadığı ve/veya değerlendirme için
yetersiz olduğu durumlarda yan hizmet birimi tarafından gönderilen söz konusu tesislerde bu-
lunan kayıt cihazlarından elde edilen veriler kullanılır. Günlük frekans kontrol verilerinin hiz-
mete katılan yan hizmet birimleri tarafından TEİAŞ’a gönderileceğine dair hususlara katılım
anlaşmalarında yer verilir.

(2) TEİAŞ SCADA veya TEİAŞ güç kalitesi çözümleme cihazları vasıtasıyla elde edi-
len verilerin veya yan hizmet birimlerinden elde edilmesi gereken verilerin olmadığı durum-
larda, ilgili yan hizmet birimleri, transfer etmedikleri primer ve/veya sekonder frekans kontrol
rezervlerini sağlamamış kabul edilir.

(3) Primer frekans kontrolü hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin izlenmesi saatlik
bazda aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Ek-1’de belirtilen matematiksel model doğrultusunda; yan hizmet birimlerinin sis-
temde oluşan fiili frekans sapması altında ve 13 üncü madde kapsamında üstlendikleri yüküm-
lülük veya 17 nci madde kapsamındaki yükümlülüklerin transferi suretiyle üstlendikleri primer
frekans kontrol rezervi miktarını tuttukları varsayılarak, beklenen aktif çıkış gücü değerleri he-
saplanır.

b) Hesaplamalar neticesinde elde edilen aktif çıkış gücü değerlerine primer frekans
kontrol rezervinin ±%10’u eklenerek tolerans aralığı belirlenir. Birinci fıkra kapsamında elde
edilen yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin bu tolerans aralığı içinde olup olmadığı
tespit edilir. 

c) UEVÇB aktif çıkış gücü verilerinin tolerans bandının dışında olduğu sürenin, ilgili
saatin %10’undan fazla olması durumunda, inceleme yapılan saat için ilgili yan hizmet birim-
lerinin primer frekans kontrolü hizmetini sağlamadığı kabul edilir.

(4) Sekonder frekans kontrolü hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin izlenmesi aşa-
ğıda belirtildiği gibi gerçekleştirilir:

a) Ek-1’de belirtilen matematiksel model doğrultusunda yan hizmet birimlerinin oto-
matik üretim kontrol sistemi tarafından gönderilen aktif güç referans değeri dikkate alınarak
ve 21 inci madde kapsamında üstlendikleri yükümlülük veya 25 inci madde kapsamındaki yü-
kümlülüklerin transferi suretiyle üstlendikleri sekonder frekans kontrol rezervi miktarını tut-
tukları varsayılarak beklenen aktif çıkış gücü değerleri hesaplanır.
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b) Hesaplamalar neticesinde elde edilen aktif çıkış gücü değerlerine sekonder frekans
kontrol rezervinin ±%10’u eklenerek tolerans aralığı belirlenir. Birinci fıkra kapsamında elde
edilen yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin bu tolerans aralığı içinde olup olmadığı
tespit edilir.

c) Yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin tolerans bandının dışında olduğu süre-
nin,  ilgili saatin %10’undan fazla olması durumunda, inceleme yapılan saat için ilgili üretim
tesisinin sekonder frekans kontrolü hizmetini sağlamadığı kabul edilir.

(5) Primer ve sekonder frekans kontrolü hizmetlerine aynı anda katılan üretim tesisle-
rinin izlenmesi aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirilir:

a) Ek-1’de belirtilen matematiksel model doğrultusunda yan hizmet birimlerinin sis-
temde oluşan fiili frekans sapması altında ve otomatik üretim kontrol sistemi tarafından gön-
derilen aktif güç referans değeri dikkate alınarak; 13 üncü ve 21 inci maddeler kapsamında
üstlendikleri primer ve sekonder frekans kontrol rezervi tedarik yükümlülükleri veya 17 nci
ve 25 inci maddeler kapsamındaki yükümlülüklerin transferi suretiyle üstlendikleri primer ve
sekonder frekans kontrol rezervi miktarlarını tuttukları varsayılarak beklenen aktif çıkış gücü
değerleri hesaplanır.

b) Hesaplamalar neticesinde elde edilen aktif çıkış gücü değerlerine primer ve sekonder
frekans kontrol rezervlerinin toplamının ±%10’u eklenerek tolerans aralığı belirlenir. Birinci
fıkra kapsamında elde edilen yan hizmet birimi  aktif çıkış gücü verilerinin bu tolerans aralığı
içinde olup olmadığı tespit edilir.

c) Yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin tolerans bandının dışında olduğu süre-
nin, ilgili saatin %10’undan fazla olması durumunda, inceleme yapılan saat için ilgili üretim
tesisinin primer ve sekonder frekans kontrolü hizmetini sağlamadığı kabul edilir. 

Primer frekans kontrolüne ilişkin yerine getirmeme bedelleri
MADDE 30 – (1) 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük kapsamında

primer frekans kontrol rezervi sağlayan veya 17 nci madde kapsamındaki yükümlülük transferi
suretiyle yükümlülük üstlenen ve devrede olan bir yan hizmet biriminin, herhangi bir sebeple
29 uncu madde kapsamında yapılan izleme sonucunda primer frekans kontrol hizmetini sağ-
lamadığının tespit edilmesi durumunda, 13 üncü madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş
olan ilgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiye ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dö-
nemi için kapasite bedeli ödemesi yapılmaz. Bununla birlikte, 13 üncü madde kapsamında yü-
kümlülük üstlenmiş veya 17 nci madde kapsamındaki yükümlülük transferi suretiyle yüküm-
lülük üstlenen devrede olan bir yan hizmet biriminin dengeleme güç piyasası kapsamında
TEİAŞ’tan almış olduğu bir yük atma talimatı sebebiyle devre harici olması veya minimum
kararlı üretim düzeyinin altına düşmesi durumları hariç olmak üzere, bu şekildeki bir yan hiz-
met biriminin, primer frekans kontrol hizmetini sağlamadığının tespit edilmesi durumunda,
13 üncü madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş ilgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel
kişiye ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için MW başına ödenmesi öngörülen pri-
mer frekans kontrol kapasite bedelinin  %25’i kadar yerine getirmeme bedeli uygulanır.

(2) 13 üncü madde kapsamında üstlendiği yükümlülük veya 17 nci madde kapsamındaki
yükümlülük transferi suretiyle yükümlülük üstlenmiş devrede olan bir yan hizmet biriminin,
primer frekans kontrol hizmetine katılımını engelleyen bir arıza sebebiyle primer frekans kont-
rol rezerv miktarını sağlayamaması veya beklenmedik işletme şartları sebebiyle devre harici
olması veya minimum kararlı üretim düzeyinin altına düşmesi durumlarında, olayı müteakiben
önce sözlü daha sonra da takip eden saat içinde hizmeti sağlayacak yan hizmet biriminin TEİAŞ’a
YHPYS aracılığıyla bildirimde bulunulması kaydıyla, ilgili saat ve sonraki dört saat için
kapasite bedeli ödenmez ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerine getirmeme bedeli
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uygulanmaz. Söz konusu durumların bu süre içinde giderilerek, yan hizmet biriminin minimum
kararlı üretim düzeyi seviyesine çıkması ile birlikte yükümlülüğü yeniden başlar. Söz konusu
durumların bu süreyi takip eden saatlerde de tekrar etmesi veya devam etmesi halinde, 13 üncü
madde uyarınca yükümlülük üstlenmiş olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin yüküm-
lülüğünü, uzlaştırma hesabına kayıtlı bulunan diğer yan hizmet birimlerinden veya yükümlü-
lüğün transferi yoluyla katılım anlaşması imzalamış başka bir yan hizmet piyasa katılımcısı
tüzel kişiden sağlaması zorunludur. Aksi takdirde, kapasite bedeli ödenmez ve birinci fıkradaki
yerine getirmeme bedeli uygulanır. 

Sekonder frekans kontrolüne ilişkin yerine getirmeme bedelleri
MADDE 31 – (1) 21 inci madde kapsamında üstlendiği yükümlülük kapsamında veya

25 inci madde kapsamındaki yükümlülük transferi suretiyle yükümlülük üstlenen ve devrede
olan bir yan hizmet biriminin, herhangi bir sebeple 29 uncu madde kapsamında yapılan izleme
sonucunda sekonder frekans kontrol hizmetini sağlamadığının tespit edilmesi durumunda, 21 inci
madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan ilgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiye
ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için kapasite bedeli ödemesi yapılmaz. 

(2) 21 inci madde kapsamında veya 25 inci madde kapsamındaki yükümlülük transferi
suretiyle yükümlülük üstlenmiş devrede olan bir yan hizmet biriminin, sekonder frekans kontrol
hizmetine katılımını engelleyen bir arıza sebebiyle bu hizmeti sağlayamaması veya beklenme-
dik işletme şartları sebebiyle devre harici olması veya minimum kararlı üretim düzeyinin altına
düşmesi durumlarında, olayı müteakiben önce sözlü daha sonra da takip eden saat içinde
TEİAŞ’a YHPYS aracılığıyla bildirimde bulunulması kaydıyla, ilgili saat ve takip eden dört
saat için kapasite bedeli ödenmez ve sekonder frekans kontrol yükümlülüğü bulunmaz. Söz
konusu durumların bu süre içinde giderilerek, yan hizmet biriminin minimum kararlı üretim
düzeyi seviyesine çıkması ile birlikte yükümlülüğü yeniden başlar. Söz konusu durumların bu
süreyi takip eden saatlerinde de tekrar etmesi veya devam etmesi halinde 21 inci madde kap-
samında yükümlülük üstlenmiş olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin yükümlülüğünü,
adına kayıtlı bulunan diğer yan hizmet birimlerinden veya yükümlülüğün transferi yoluyla ka-
tılım anlaşması imzalamış olan başka bir yan hizmet piyasa katılımcısından sağlaması zorun-
ludur. Aksi takdirde sistem işletmecisi bu rezervi sağlamak için 21 inci maddenin birinci fık-
rasının (f) bendinde belirtilen adımların uygulanması suretiyle belirlenecek ek rezerv oluşturma
maliyeti, rezerv sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüzel kişilikten karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM
Anlık Talep Kontrol Hizmeti

Anlık talep kontrol hizmeti tedarik esasları 
MADDE 32 – (1) Sistem frekansındaki düşmenin önlenebilmesi için anlık talep kontrol

yedekleri vasıtasıyla anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak iletim sistemine bağlı tüketim tesisleri
sistem işletmecisi tarafından düzenlenen ihaleler aracılığıyla belirlenir. Bu ihaleler sonucunda
anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak gönüllü tüketim tesisleri için tüketim tesisi sahibi tüzel
kişi ile TEİAŞ arasında anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır.

(2) Elektrik tüketimi ihale ilanında belirtilen seviyenin üzerinde olan tüketim tesisi sa-
hibi tüzel kişiler, anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla anlık talep kontrol hizmeti sağlamak
üzere bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde teklif verebilirler.

(3) Sistem işletmecisinin anlık talep kontrol yedeği sağlayacak tüketim tesislerini sistem
kısıtlarını dikkate alarak ve toplam anlık talep kontrol yedeği tedarik maliyetini en aza indirecek
şekilde seçmesi esastır. 
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(4) Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin ödemeler TEİAŞ tarafından tüketim tesisi sa-
hibi tüzel kişilere aylık olarak yapılır. İlgili ay için sahibi oldukları tüketim tesislerinden anlık
talep kontrol röleleri vasıtasıyla hizmet alınmaması durumunda ilgili tüzel kişilere herhangi
bir ödeme yapılmaz. 

(5) TEİAŞ, anlık talep kontrol hizmetini aralıksız olarak azami 15 dakika süre ile alır.
Anlık talep kontrol yedeği sağlamak amacıyla sistemden bağlantısı otomatik olarak kesilen bir
tüketim tesisi, azami 15 dakikalık süre içerisinde sistem işletmecisinden teyit almak suretiyle
devreye girebilir.

(6) İhale şartnamesinde TEİAŞ tarafından belirtilecek teknik kriterleri sağlayan röle
yatırımı, sayaç ve gerekli diğer donanıma ilişkin yatırımlar ilgili tüketim tesisi sahibi tüzel ki-
şiler tarafından yapılır.

Anlık talep kontrol hizmeti tedarik süreci
MADDE 33 – (1) Anlık talep kontrol hizmeti tedariği bu Yönetmelik hükümlerine da-

yalı olarak sağlanır ve aşağıdaki adımlardan meydana gelir:
a) TEİAŞ, sistemin ihtiyaç duyabileceği öngörülen toplam anlık talep kontrol yedeği

miktarını ve teklif tavan fiyatını belirleyerek gerekli görmesi halinde ihaleye çıkar. İhale ilanı
ile birlikte anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmalarının kapsayacağı sürenin
ilan edilmesi esastır. 

b) TEİAŞ tarafından belirlenecek ve ihale ilanında duyurulacak takvime uygun olarak,
tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler anlık talep kontrol hizmetine ilişkin teklif verirler. 

c) TEİAŞ verilen teklifleri 35 inci maddede belirtilen şekilde değerlendirerek ihtiyaç
duyulan sayıda teklifi seçer ve tüm teklif sahiplerine bildirimde bulunur. 

ç) Seçilen tüketim tesisleri için tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında
anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır. 

d) Gerçek zamanda, sistem frekansının TEİAŞ tarafından önceden belirlenen fre-
kans kademesine düşmesi durumunda anlık talep kontrol rölelerine bağlı anlaşma kapsa-
mındaki tüm talep kesilir. 

Anlık talep kontrol hizmeti sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği
MADDE 34 – (1) TEİAŞ tarafından belirlenecek takvime uygun olarak, 32 nci mad-

denin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip tüketim tesisleri için tüketim tesisi sahibi
tüzel kişiler, TEİAŞ tarafından belirlenen anlaşma süresi boyunca anlık talep kontrol hizmeti
sağlamak üzere tekliflerini sistem işletmecisine bildirirler.

(2) Anlık talep kontrol hizmeti sağlamak üzere verilen teklifler, anlık talep kontrol rö-
leleri vasıtasıyla kesilecek yüke ilişkin olarak tek bir fiyat teklifi (TL/MWh) ve anlık talep
kontrol yedek miktarını (MW) içerecek şekilde sistem işletmecisine bildirilir. Bildirilen tüm
teklif miktarları 1 MW ve katları cinsinden ifade edilir.

(3) Verilen teklif fiyatları anlaşma süresi boyunca geçerlidir. Ancak sistem işletmecisi
tarafından kabul edilebilir geçerli bir sebep olması durumunda teklif miktarları ilgili tüketim
tesisi sahibi tüzel kişi tarafından güncellenebilir. 

(4) Tüm teklif fiyatları en az sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür, yüzde birlik hassasiyete
sahiptir ve Türkiye’nin resmi para birimindedir.

Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 35 – (1) Verilen teklifler fiyat sırasına dizilerek ihale dönemi için sistemin

ihtiyaç duyacağı öngörülen anlık talep kontrol yedeği miktarı kadar teklif seçilir ve tüm teklif
sahiplerine bildirimde bulunulur.

(2) Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi hususunda, teknik
gereklilikler ve sistem şartları dikkate alınarak TEİAŞ eşit taraflar arasında ayrım gözetmek-
sizin hareket eder.
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Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları
MADDE 36 – (1) Anlık talep kontrol hizmeti sağlanmasına ilişkin olarak tüketim tesisi

sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan
anlık talep kontrol hizmetine ilişkin standart yan hizmet anlaşmaları imzalanır. 

(2) Tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında anlık talep kontrol hizmetine
ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmalarının en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi
esastır:

a) 1 yıldan az olmamak üzere anlaşmanın kapsadığı süre,
b) Anlaşma kapsamında sağlanacak anlık talep kontrol yedeği (MW),
c) Anlaşma dönemi boyunca geçerli olacak kabul edilen teklif fiyatı (TL/MWh),
ç) Anlık talep kontrol röleleri vasıtası ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca anlık talep

kontrol hizmetinin sunulacağının anlaşma süresince garanti edildiğini gösterir taahhütname,
d) Anlaşma kapsamındaki tüketim tesisi için anlık talep kontrol yedeği performans test-

leri sonuçlarını içerir belgeler,
e) Anlaşma kapsamında yer alan tüketim tesislerinin elektrik tüketimine ilişkin teknik

özellikleri.
Anlık talep kontrol hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 37 – (1) Tüketim tesisi sahibi tüzel kişilere, anlık talep kontrol hizmetine iliş-

kin aylık olarak ödenecek tutar aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) TKTp,f: “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı anlık talep kontrol hizme-

tinden dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
b) TKKYMt,f,s: “t” tüketim tesisinden, “f” fatura dönemine ait “s” saatinde anlık talep

kontrolü için kesilen yük miktarını (MW),
c) TKTFt,f: “t” tüketim tesisi için “f” fatura döneminde geçerli olan anlık talep kontrol

teklif fiyatını (TL/MWh),
ç) TKHSt,f,s: “t” tüketim tesisinin, “f” fatura dönemine ait “s” saati içinde yükünün ke-

silmesi suretiyle sağladığı anlık talep kontrol hizmet süresini (dakika), 
d) k: “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı tüketim tesisi sayısını,
e) m: “d” döneminde yer alan saat sayısını,
ifade eder. 
Anlık talep kontrol hizmetine ilişkin cezai yaptırımlar
MADDE 38 – (1) Sistem frekansının TEİAŞ tarafından önceden belirlenen frekans ka-

demesine düşmesine rağmen anlık talep kontrol rölelerine bağlı herhangi bir tüketim tesisinin
ilgili tüzel kişinin kendi ihmali veya hatası sonucu talebinin kesilmediğinin ilk kez tespiti du-
rumunda, ilgili tüketim tesisi sahibi tüzel kişiye ihlalin söz konusu olduğu fatura dönemi için
anlık talep kontrol hizmetine ilişkin ödeme yapılmaz. İhlalin aynı anlaşma döneminde daha
sonraki herhangi bir fatura döneminde tekrar etmesi durumunda, ilgili tüketim tesisi sahibi
tüzel kişiye ihlalin söz konusu olduğu fatura dönemi için anlık talep kontrol hizmetine ilişkin
ödeme yapılmaz ve ilgili fatura dönemine ilişkin teklif miktarı ve teklif fiyatı dikkate alınarak
belirlenen bir saatlik hizmet karşılığı tutar kadar para cezası uygulanır.

(2) En az bir gün öncesinden sistem işletmecisine bildirimde bulunulması ve sistem iş-
letmecisi tarafından kabul edilebilir geçerli bir sebep olması durumunda ilgili saatler için bu
maddenin birinci fıkrasında belirtilen cezai yaptırımlar uygulanmaz. 
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YEDİNCİ BÖLÜM
Reaktif Güç Kontrolü

Reaktif güç kontrolü hizmeti tedarik esasları
MADDE 39 – (1) İletim sistemine 66 kV ve üzeri gerilim seviyesinden bağlı ve kurulu

gücü 30 MW ve üstünde olan üretim tesislerine sahip lisans sahibi tüzel kişilerle, reaktif güç
kontrolü hizmet anlaşması imzalanır. MYTM ve/veya BYTM’nin gerekli gördüğü durumlarda
iletim sistemine bağlı ve kurulu gücü 30 MW’tan az olan lisanslı üretim tesisleri de reaktif güç
kontrolüne katılmakla yükümlüdür. Rüzgâr enerjisine dayalı ve fotovoltaik güneş üretim tesisle-
rinin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen koşullar dahilinde reaktif güç kontrolüne katılır. 

(2) Üretim tesislerinin reaktif güç kapasitesi sağlaması veya senkron kompansatör ola-
rak çalışması için adlarına kayıtlı bulundukları lisans sahibi tüzel kişi ile 66 kV ve üzeri gerilim
seviyesinden bağlı üretim tesisleri için TEİAŞ arasında, dağıtım seviyesinden bağlı üretim tes-
isleri için bağlı bulundukları dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi arasında reaktif güç kontrolü hiz-
metine ilişkin yan hizmet anlaşması bulunması zorunludur. TEİAŞ ile bağlantı anlaşması im-
zalamış 34,5 kV ve altı gerilim seviyesinden bağlı üretim tesisleri için adlarına kayıtlı bulun-
dukları lisans sahibi tüzel kişilerin, ilgili dağıtım şirketinin talebi ve TEİAŞ’ın uygun görüşü
doğrultusunda ilgili dağıtım şirketi ile reaktif güç kontrolü hizmet anlaşması imzalamaları zo-
runludur.

(3) İletim veya dağıtım sistem işletmecisi, reaktif güç kontrolüne ilişkin yan hizmet an-
laşmaları kapsamında bulunan üretim tesisleri arasından ilgili hizmetleri sağlayacak üretim
tesislerini, sistem kısıtlarını dikkate alarak ve toplam reaktif güç kontrolü tedarik maliyetini
en aza indirecek şekilde seçer. 

Reaktif güç kontrol hizmeti tedarik süreci
MADDE 40 – (1) İletim sistemi için reaktif güç kontrolü tedariği bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre sağlanır ve aşağıdaki adımlardan meydana gelir:
a) TEİAŞ, sistemin bölgeler bazında ihtiyaç duyacağı reaktif güç talebini belirler. 
b) Sistem ihtiyaçları doğrultusunda seçilen üretim tesislerinin adlarına kayıtlı bulunduğu

lisans sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet
anlaşması imzalanır. 

c) Gerçek zamanda sistem gerilimini düzenlemek amacıyla üretim tesislerinin jeneratör
olarak çalışırken veya senkron kompansatör olarak çalışması için verilen talimatlar MYTM
ve/veya BYTM tarafından ilgili üretim tesislerine YHPYS aracılığıyla bildirilir. Talimatların
sona ermesine ilişkin bildirimler ilgili üretim tesislerine yapılır. 

Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları
MADDE 41 – (1) Üretim tesislerinin reaktif güç kapasitesi sağlaması ve/veya senkron

kompansatör olarak çalışması suretiyle reaktif güç kontrolü hizmeti sağlanmasına ilişkin olarak
üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında reaktif güç kontrolüne ilişkin standart
yan hizmet anlaşmaları imzalanması zorunludur. Reaktif güç kontrolüne ilişkin standart yan
hizmet anlaşmaları TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanır. Üretim faaliyeti
gösteren her bir tüzel kişi ile 39 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip üretim tesislerinden
adlarına kayıtlı olanları kapsayacak şekilde reaktif güç kontrolüne ilişkin tek bir yan hizmet
anlaşması imzalanır. 

(2) Geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasından önce TEİAŞ ile üretim faaliyeti gös-
terecek lisans sahibi tüzel kişi arasında reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet an-
laşması imzalanır ya da söz konusu üretim tesisinin üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişi
tarafından daha önce imzalanmış olan reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet anlaş-
ması kapsamına dahil edilir.
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(3) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında reaktif güç kontrolü hiz-
metine ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmaları en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri
içerir: 

a) Anlaşmanın kapsadığı süre,
b) Anlaşmanın ilgili tüzel kişi adına kayıtlı üretim tesislerinden hangilerini kapsadığı

ve bu üretim tesislerinin teknik özellikleri,
c) İşletmede olan üretim tesisleri için reaktif güç destek hizmeti yan hizmet sertifikası,

yeni işletemeye girecek üretim tesisleri için ise geçici kabul tarihinden itibaren en geç 90 gün
içerisinde reaktif güç destek hizmeti performans testlerinin gerçekleştirilerek reaktif güç destek
hizmeti yan hizmet sertifikasının TEİAŞ’a sunulacağına dair taahhütname,

ç) Anlaşma kapsamında bulunan üretim tesislerine ait üretim lisansı ve tüzel kişilik adı-
na anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri
veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi, 

d) TEİAŞ tarafından belirlenen ve senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin
yatırım, işletme, bakım maliyetleri ile tüzel kişi tarafından aylık olarak TEİAŞ’a ödenen tüketim
(alış) sistem kullanım ve işletim bedeli maliyetlerini yansıtan aylık senkron kompanzasyon
hizmet bedeli.

Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin MYTM ve/veya BYTM tarafından verilen
talimatlar

MADDE 42 – (1) İletim sistem işletimi kapsamında, MYTM ve/veya BYTM tarafından
jeneratör veya senkron kompansatör olarak reaktif güç kontrolü hizmeti sağlamak üzere seçilen
veya otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla otomatik reaktif güç kontrolü hizmeti verecek üre-
tim tesislerine, gerekli olması durumunda reaktif güç kontrolüne ilişkin talimatlar öncelikle
YHPYS aracılığıyla bildirilir. YHPYS aracılığıyla bildirilen talimatlar gerekli görülmesi du-
rumunda ayrıca telefon aracılığıyla da bildirilir.

(2) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması bulunan
üretim tesislerinde ünitelerin nominal aktif güçlerinin, aşırı ikazlı olarak 0.85, düşük ikazlı ola-
rak da 0.95 güç faktörlerine karşılık gelen reaktif güç değerlerinde çıkış vermesini sağlayan
kapasitenin üzerindeki reaktif güç kapasitesi sağlaması gerekli olması halinde söz konusu üre-
tim tesislerine öncelikle 44 üncü madde uyarınca yük atma talimatı verilir. Daha sonra bu
üretim tesislerine reaktif güç kontrolüne ilişkin talimatlar YHPYS aracılığıyla bildirilir. 

(3) MYTM ve/veya BYTM tarafından reaktif güç kontrolü hizmeti sağlamak üzere se-
çilen veya otomatik reaktif güç kontrolü hizmeti verecek üretim tesisleri, Elektrik Şebeke
Yönetmeliği uyarınca hizmet verir. Üretim tesislerinin, MYTM ve/veya BYTM tarafından ka-
bul edilebilir geçerli bir sebep olmaksızın, kendisine bildirimi yapılan talimatları bir fatura
dönemi için 72 saat dilimi ve üzeri sayıda yerine getirmediği tespit edilirse TEİAŞ, ihlalin
devamını engellemek için yazılı uyarıda bulunur. Uyarı yazısını takip eden bir yıl içerisinde
herhangi bir fatura döneminde de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından ihlalin tekrar-
lanması halinde TEİAŞ, tüzel kişiye yapacağı yazılı uyarı ile birlikte ihlalin ayrıntılarını içeren
bir rapor düzenleyerek Kuruma başvurur.

(4) Kurum raporu inceleyerek ihlal tespiti halinde, ilgili üretim faaliyeti gösteren tüzel
kişiye Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygular.

Reaktif güç kontrolü hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 43 – (1) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaş-

ması bulunan, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde be-
lirtilen sınırlar dâhilindeki reaktif güç kontrolüne katılımları karşılığında ücret ödenmez. Diğer
üretim tesislerinde ise ünitelerin nominal aktif güçlerinin, aşırı ikazlı olarak 0.85, düşük ikazlı
olarak da 0.95 güç faktörlerine karşılık gelen reaktif güç değerleriyle, ünitelerin nominal aktif
gücü ve minimum kararlı üretim düzeyleri arasındaki her noktada reaktif güç kontrolüne katı-
lımları karşılığında ücret ödenmez.
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(2) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması bulunan
üretim tesislerinin senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sistemden çektikleri aktif
elektrik enerjisi maliyetleri ile senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, iş-
letme, bakım ve sistem kullanım ve işletim bedeli maliyetlerini karşılamak üzere ödenecek üc-
ret 44 üncü madde hükümleri çerçevesinde hesaplanır.

Aktif çıkış gücü değişim talimatları
MADDE 44 – (1) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaş-

ması bulunan üretim tesislerindeki ünitelerin 42 nci madde kapsamında aktif güç çıkışının dü-
şürülmesi ihtiyacı olduğunda gereken çıkış gücü değişimleri, ilgili üretim tesislerinin denge-
leme güç piyasası kapsamında sunmuş oldukları yük atma tekliflerinin kabul edilmesi suretiyle
sağlanır. Bu amaçla verilen talimatlar dengeleme güç piyasası kuralları çerçevesinde ele alına-
rak, yan hizmetler kapsamında verilen talimatlar olarak değerlendirilir. 

Senkron kompansatör olarak çalışma hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 45 – (1) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaş-

ması bulunan tüzel kişilerin adlarına kayıtlı bulunan üretim tesislerinin senkron kompansatör
olarak çalışmak suretiyle sağladığı reaktif güç kontrolü hizmeti için üretim faaliyeti gösteren
tüzel kişilere ödenecek senkron kompanzasyon tutarı aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) SKTp,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı üretim tesislerinin

“d” döneminde senkron kompansatör olarak çalışmasından dolayı tahakkuk ettirilecek alacak
tutarını (TL), 

b) SMFd,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca hesaplanarak, “d” döneminin “s” saatine ilişkin dengesizliklerin uzlaştırılmasında esas
alınan saatlik dengesizlik fiyatını (TL/MWh), 

c) NPTFd,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca hesaplanarak, “d” döneminin “s” saatine ilişkin nihai piyasa takas fiyatını (TL/MWh),

ç) AEEÇMp,u,d,s: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim
tesisinin “d” döneminin “s” saatindeki aktif elektrik enerjisi çekiş miktarını (MWh),

d) SKHBp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisi
için “d” döneminde geçerli olan senkron kompanzasyon hizmet bedelini (TL),

e) k: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları çerçeve-
sinde, “d” döneminin “s” saatine ilişkin dengesizliklerin uzlaştırılmasında esas alınmak üzere
Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenen negatif enerji dengesizliği halinde kul-
lanılan katsayıyı,

f) l: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı üretim tesisi sayısını,
g) m: “d” döneminde yer alan saat sayısını
ifade eder. 
(3) Senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, işletme, bakım ve

sistem kullanım ve işletim bedeli maliyetlerini yansıtan aylık senkron kompanzasyon hiz-
met bedeli aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

26 Kasım 2017 – Sayı : 30252                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



(4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen;
a) SKHBp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisi

için “d” döneminde geçerli olan senkron kompanzasyon hizmet bedelini (TL), 
b) SMFd,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-

rınca hesaplanarak, “d” döneminin “s” saatine ilişkin dengesizliklerin uzlaştırılmasında esas
alınan saatlik sistem marjinal fiyatını (TL/MWh), 

c) NPTFd,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca hesaplanarak, “d” döneminin “s” saatine ilişkin nihai piyasa takas fiyatını (TL/MWh),

ç) AEEÇMp,u,d,s: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim
tesisinin “d” döneminin “s” saatindeki aktif elektrik enerjisi çekiş miktarını (MWh),

d) TSKBp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim te-
sisinin “d” döneminde senkron kompanzasyon hizmetini sağlaması durumunda ödenecek olan,
“d” döneminde sistemden çekilen aktif elektrik enerjisinden kaynaklanan ve üretim faaliyeti
gösteren tüzel kişi tarafından TEİAŞ’a ödenen tüketim (alış) sistem kullanım ve işletim bedelini
(TL),

e) h: Uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilme-
mesini teminen TEİAŞ tarafından her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belir-
lenen katsayıyı,

f) k: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları çerçeve-
sinde, “d” döneminin “s” saatine ilişkin dengesizliklerin uzlaştırılmasında esas alınmak üzere
Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenen negatif enerji dengesizliği halinde kul-
lanılan katsayıyı,

g) m: “d” döneminde yer alan saat sayısını
ifade eder.
Senkron kompansatör olarak çalışma hizmetine ilişkin yerine getirmeme bedelleri 
MADDE 46 – (1) MYTM veya BYTM tarafından senkron kompanzasyon hizmeti

sağlamak üzere seçilen üretim tesislerinin,  MYTM veya BYTM tarafından kabul edilebilir
geçerli bir sebep olmaksızın, kendisine bildirimi yapılan talimatları yerine getirmediği bir
fatura dönemi için 10 saat dilimi ve üzeri sayıda olduğu tespit edilirse TEİAŞ, ihlalin devamını
engellemek için yazılı uyarıda bulunur. Uyarı yazısını takip eden herhangi bir fatura döneminde
de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından ihlalin aynı şekilde devam ettirilmesi halinde
TEİAŞ, tüzel kişiye yapacağı yazılı uyarı ile birlikte ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor dü-
zenleyerek Kuruma başvurur.

(2) Kurum raporu inceleyerek ihlal tespiti halinde, ilgili üretim faaliyeti gösteren tü-
zel kişiye Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygular.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Oturan Sistemin Toparlanması

Oturan sistemin toparlanması hizmeti tedarik esasları
MADDE 47 – (1) Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilme

özelliğine sahip olan ya da bu özelliğe sahip olmayan fakat TEİAŞ’ın belirleyeceği süre içinde
yapacağı yatırım ile bu özelliğe sahip olabilecek ve MYTM tarafından oluşturulan sistem to-
parlanma planında yer alan üretim tesislerine sahip olan lisans sahibi tüzel kişilerin tedarik sü-
reci sonucunda seçilmeleri halinde bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde oturan sistemin to-
parlanması hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalaması zorunludur.

(2) Bunun haricinde, tedarik sürecine katılan ve başarılı olan yan hizmet uzlaştırma he-
sabında adlarına kayıtlı enerji depolama tesisleri bulunan yan hizmet piyasa katılımcıları ile
de oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır.
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(3) Sistem işletmecisi oturan sistemin toparlanması hizmeti toplam tedarik maliyetini
en aza indirecek şekilde seçer.

Oturan sistemin toparlanması hizmeti tedarik süreci 
MADDE 48 – (1) 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip üretim

tesisi olan lisans sahibi tüzel kişiler, toparlanma yeteneği olan ya da yapılacak yatırım netice-
sinde bu özelliğe sahip olacak üretim tesisleri aracılığıyla TEİAŞ tarafından belirlenen anlaşma
süresi boyunca oturan sistemin toparlanması hizmeti sağlamak üzere TEİAŞ’ın talep etmesi
halinde teklifte bulunmak üzere çağrılır. 

(2) Yeni yapılacak yatırım ile harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye
alınabilme özelliğini ilk kez kazanacak üretim tesisleri; ilk kez verilecek teklifler için, harici
bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilme yeteneğini sağlayacak yedek dizel
jeneratöre ilişkin yatırım, işletme ve bakım maliyetlerini, devamındaki dönemler için ise işletme
ve bakım maliyetlerini yansıtacak şekilde teklif fiyatlarını hesaplar. Yeni yatırım ihtiyacı ol-
maksızın bu hizmeti verme niteliğine sahip üretim tesisleri ise işletme ve bakım maliyetlerini
yansıtacak şekilde teklif fiyatlarını hesaplar. Teklif vermek üzere TEİAŞ tarafından yapılan ilk
çağrı üzerine, aylık ücrete ilişkin ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından fiyatlandırma çalışması
yapılarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanan teklif TEİAŞ’a sunulur.

(3) İlgili üretim tesisinin sistem toparlanma planının uygulanması suretiyle oturan sis-
temin toparlanması hizmeti vermesi durumunda yedek dizel jeneratöre ilişkin olarak ortaya çı-
kacak yakıt maliyeti tümüyle karşılanır. 

(4) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında çağrılan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ta-
rafından talep edilen fiyatlar TEİAŞ internet sitesinde yayımlanarak verilecek süre içerisinde
toparlanma planındaki üretim tesisleri ile oturan sistemin toparlanması açısından aynı görevi
yerine getirebilecek yan hizmet uzlaştırma hesabında adlarına kayıtlı enerji depolama tesisleri
bulunan yan hizmet piyasa katılımcılarına da teklifte bulunmak üzere süre tanınır.

(5) Tanınan süre sonunda yan hizmet piyasa katılımcıları tarafından sunulan ve uygun
bulunan tüm teklifler arasından fiyat uygunluğu esasıyla seçim yapılır.

Oturan sistemin toparlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşmaları
MADDE 49 – (1) Oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin olarak tedarik süreci

sonucunda seçilen yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında, TEİAŞ tara-
fından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan oturan sistemin toparlanmasına ilişkin standart
yan hizmet anlaşmaları imzalanır. Yan hizmet piyasa katılımcısı her bir tüzel kişi ile yan hizmet
birimlerinden adlarına kayıtlı olanları kapsayacak şekilde oturan sistemin toparlanmasına ilişkin
tek bir yan hizmet anlaşması imzalanır. 

(2) Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında oturan sistemin to-
parlanmasına ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmaları en az aşağıdaki bilgi ve bel-
geleri içerir:

a) 5 yıldan az olmamak kaydıyla anlaşmanın kapsadığı süre,
b) Anlaşmanın ilgili tüzel kişi adına kayıtlı yan hizmet birimlerinden hangilerini kap-

sadığı ve bu yan hizmet biriminin teknik özellikleri,
c) Oturan sistemin toparlanması hizmetinin sunulacağının anlaşma süresince garanti

edildiğini gösterir tarzda, mevcut olması halinde oturan sistemin toparlanması hizmet anlaşması
kapsamındaki her bir yan hizmet birimi için oturan sistemin toparlanması yan hizmet raporu
veya anlaşmanın imzalanma tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde oturan sistemin to-
parlanması performans testlerinin gerçekleştirilerek oturan sistemin toparlanması yan hizmet
sertifikasının TEİAŞ’a sunulacağına dair taahhütname,
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ç) Anlaşma kapsamındaki her bir yan hizmet birimi için yan hizmet piyasa katılımcısı
tüzel kişi ile TEİAŞ arasında 48 inci madde uyarınca belirlenen oturan sistemin toparlanması
hizmet bedeli,

d) Anlaşma kapsamında bulunan yan hizmet birimine ait yan hizmet birimi ve tüzel ki-
şilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait  imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı
suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi. 

(3) Oturan sistemin toparlanması hizmetini sağlamak üzere seçilen yan hizmet birimleri,
gerektiğinde sistem toparlanma planı ve Elektrik Şebeke Yönetmeliği hükümleri uyarınca hiz-
met verir. 

Oturan sistemin toparlanması hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 50 – (1) Adına kayıtlı bulunan üretim tesisleri için yan hizmet piyasa katı-

lımcısı tüzel kişilere, oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin aylık olarak ödenecek tutar
aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) OSTTp,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin “d” döneminde sağladığı oturan

sistemin toparlanması hizmetinden dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
b) KYMp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesi-

sinin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında kullandığı yakıt mik-
tarını,

c) BYBFp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim te-
sisinin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında bildirilen yakıt fiyatını,

ç) OSTHBp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim te-
sisi için “d” döneminde geçerli olan ve yakıt dışındaki diğer maliyetlerini karşılamak üzere
ödenecek oturan sistemin toparlanması hizmet bedelini (TL),

d) k: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı üretim tesisi sayısını
ifade eder. 
(3) Adına kayıtlı bulunan yan hizmet birimi niteliğindeki enerji depolama tesisleri için

yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere, oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin aylık
olarak ödenecek tutar aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(4) Bu formülde geçen;
a) OSTTp,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “d” döneminde sağladığı

oturan sistemin toparlanması hizmetinden dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
b) KEMp,y,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “y” yan hiz-

met biriminin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında kullandığı elek-
trik miktarını ( MWh),

c) OPTFp,y,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “y” yan hiz-
met biriminin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında kullanılan elek-
triğin bir gün önceki gün öncesi piyasasında oluşan 24 saatlik ortalama nihai kısıtsız piyasa
takas fiyatını (TL/MWh),
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ç) OSTHBp,y,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “y” yan
hizmet birimi için “d” döneminde geçerli olan ve kullanılan elektrik dışındaki diğer maliyet-
lerini karşılamak üzere ödenecek oturan sistemin toparlanması hizmet bedelini (TL),

d) k: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı yan hizmet birimi
sayısını

ifade eder. 
(5) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeler sadece oturan sistemin toparlanması

yan hizmet raporu bulunan yan hizmet birimlerine yapılır.
Oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin yerine getirmeme bedelleri
MADDE 51 – (1) Bir yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin oturan sistemin to-

parlanması hizmeti vermek üzere anlaşma imzalamış olduğu yan hizmet biriminin, hizmetin
verilmesini imkansız hale getirecek şekilde planlı bakım ve önceden bildirilmiş plansız bakım
onarım ve arıza durumları ile mücbir sebepler hariç olmak üzere hizmeti sağlayacak şekilde
hazır bulundurulmadığının ya da sistem işletmecisinden talimat aldığı halde oturan sistemin
toparlanması hizmetini sağlayamadığının tespit edilmesi durumunda ilgili yan hizmet piyasa
katılımcısı tüzel kişiye anlaşma süresi boyunca yapılmış olan ödemeler toplamının iki katı
kadar yerine getirmeme bedeli uygulanır. 

(2) Ayrıca TEİAŞ, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek Kuruma başvurur.
Kurum raporu inceleyerek ihlal tespiti halinde, ilgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiye
Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygular.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Bölgesel Kapasite Kiralama Hizmetinin Tedarik Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Bölgesel kapasite kiralamanın esasları
MADDE 52 – (1) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca TEİAŞ, sistem

güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabi-
lecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu Yönetmelik ile düzenlenen usul ve
esaslar çerçevesinde bölgesel kapasite kiralamak amacıyla ihale yapabilir.

(2) Bölgesel kapasite kiralanması, TEİAŞ tarafından 53 üncü ve 54 üncü maddeler çer-
çevesinde gerçekleştirilir.

(3) Bölgesel kapasite kiralamak üzere TEİAŞ tarafından düzenlenecek ihalelere, TEİAŞ’ın
vereceği süre içinde yapacağı yatırım ile bölgesel kapasite kiralama hizmeti sunabilecek tüzel
kişiler kapalı teklif vermek suretiyle katılabilirler.

(4) İhale kapsamında teklif edilen üretim tesisinin ilgili mevzuat çerçevesinde lisansının
alınması, kurulması ve taahhüt edilen zamanda ticari işletmeye başlaması ile ilgili tüm görevler
ihalede seçilen tüzel kişilerin sorumluluğunda yürütülür. 

(5) Tüzel kişiler ihalede yıllık kapasite bedeli ve birim enerji bedeli teklif ederler. Teknik
yeterliliği sağlayan tesisler arasından seçim, 55 inci maddede belirtilen formül çerçevesinde
hesaplanan MW başına birim kapasite kiralama bedeli dikkate alınarak yapılır.

(6) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında bulunan
bir üretim tesisinin bakım dönemi haricinde organize toptan elektrik piyasalarına anlaşma hü-
kümlerine uygun şekilde teklif vermesi ve bu piyasalar kapsamında yaptığı satışlar ve aldığı
talimatlar çerçevesinde üretim yapması esastır.

(7) Anlaşma yapılan tüzel kişilere, üretim tesisinin ticari işletmeye başlamasının ardın-
dan ihalede teklif edilen kapasite bedeli aylık olarak ödenmeye başlanır. Ödenen kapasite be-
delleri TEİAŞ tarafından sistem işletim bedelleri aracılığıyla karşılanır.
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(8) Anlaşma yapılan tüzel kişiler, üretim tesisinin ticari işletmeye başlaması ile birlikte,
enerjisini organize toptan elektrik piyasaları vasıtasıyla satışı için teklif verir. Bölgesel kapasite
kiralaması kapsamında teklif edilen enerji fiyatı, organize toptan elektrik piyasasında ilgili üre-
tim tesisi için anlaşma süresince tavan fiyatını teşkil eder. Organize toptan elektrik piyasaları
vasıtasıyla satılan enerjinin bedeli Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve
bu Yönetmelik hükümleri uyarınca teklif bedeli üzerinden karşılanır.

Bölgesel kapasite ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 53 – (1) Elektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ tarafından hazır-

lanan ve bir yıl boyunca puant yükün karşılanamama olasılığını içeren üretim güvenliği krite-
rine göre bölgesel kapasite ihtiyacı TEİAŞ tarafından tespit edilir. Bölgesel kapasite ihtiyacının
belirlenmesi süreci yıllık olarak TEİAŞ tarafından aşağıdaki adımlar takip edilerek gerçekleş-
tirilir:

a) TEİAŞ, sınırlarını oluşturan iletim sistemi bağlantı noktalarında büyük çaplı iletim
kısıtlarının beklendiği iletim sistemi bölgelerini belirler veya Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği gereği birden fazla teklif bölgesi belirlenmiş olması durumunda, be-
lirlenen teklif bölgelerini dikkate alır. 

b) TEİAŞ takip eden 2 yıl için bölgesel bazda puant yükün karşılanamama olasılığını
en az aşağıdaki hususları bölgesel bazda dikkate alarak hesaplar:

1) Talep tahmini ve tahmin hatası olasılık dağılımı, 
2) Mevcut üretim tesislerinin emre amadelik durumları,
3) Bakım gereksinimleri,
4) İnşası devam eden üretim tesislerinin ilerleme durumları,
5) Hidrolik ve diğer yenilenebilir üretim tesislerinin üretimleri,
6) Bölgeler arası iletim kapasitelerinin emre amadelik durumları.
c) TEİAŞ tarafından hesaplanan bölgesel bazda puant yükün karşılanamama olasılığı

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan puant yükün karşılanamama olasılığı ile karşılaştırır.
TEİAŞ tarafından hesaplanan puant yükün karşılanamama olasılığının Elektrik Piyasası Şebeke
Yönetmeliğinde belirtilen hedef değerin üstünde olduğu tespit edilen bölgeler için bölgesel
kapasite ihtiyacı tespiti yapılır.

ç) Bölgesel kapasite ihtiyacının miktarı, ilgili bölgenin puant yükün karşılanamama
olasılığını Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen hedef değere getirecek kapasite miktarı
dikkate alınarak tespit edilir.

Bölgesel kapasite kiralama ihalesi süreci
MADDE 54 – (1) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin ihale TEİAŞ tarafından ön

yeterlik ve ihale olmak üzere iki aşamada sonuçlandırılır. İhaleye mevcut üretim tesislerine
ünite eklemek veya yeni üretim tesisi yatırımı yapmak isteyen tüzel kişiler başvurabilirler.

(2) Ön yeterlik ve ihale süreci, ihale ilanının TEİAŞ tarafından resmi internet sitesinde
yayımlanması ile başlar. İhale ilanında, ihalenin geçerli olduğu bölgeler, bölgeler bazında ih-
tiyaç duyulan kapasite miktarı, teknoloji bazında tahmini yıllık üretim süresi, üretim tesisinin
ticari işletmeye başlaması için son tarih, anlaşma süresi, teklif edilecek yıllık kapasite bedeli
ve birim enerji bedelinin ne şekilde güncelleneceğine ilişkin bilgiler yer alır. 

(3) Ön yeterlik, teklif edilen tesislerin ihtiyaca cevap verme yeterliklerinin tespit edil-
mesi amacıyla yapılır. Ön yeterlilik teklifleri TEİAŞ tarafından Elektrik Piyasası Şebeke Yö-
netmeliği ve hazırlanacak olan ön yeterlilik şartnamesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

(4) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan adaylar yazılı olarak ihaleye
davet edilir. İhaleye sunulan teklifler TEİAŞ tarafından bu Yönetmelik, Elektrik Şebeke Yö-
netmeliği ve hazırlanacak olan ihale şartnamesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. TEİAŞ
tarafından gerekli görülmesi durumunda ihalede bir teklif üst limiti uygulanabilir.
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(5) Kurum tarafından lisans verilmesini müteakip, üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel
kişi veya kişilerle TEİAŞ arasında, 56 ncı madde uyarınca, üretim tesisinin ticari işletmeye
başlama tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan
hizmet anlaşması imzalanır.

Bölgesel kapasite kiralanması hizmeti sağlayabilecek üretim tesislerinin seçilmesi 
MADDE 55 – (1) Bölgesel kapasite kiralanması hizmeti sağlayabilecek üretim tesis-

lerinin seçilmesine esas bölgesel kapasite kiralama birim fiyatı aşağıdaki formüle göre hesap-
lanır:

(2) Bu formülde geçen;
a) BKKBFu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için hesaplanan bölgesel kapasite

kiralama birim fiyatını (TL/MW),
b) Efu: “u” üretim tesisi tarafından teklif edilen birim enerji fiyatını (TL/MWh),
c) BKKTKu: “u” üretim tesisi tarafından bölgesel kapasite kiralanması kapsamında

teklif edilen kapasiteyi (MW),
ç) TYÜSu,t: TEİAŞ tarafından belirlenen “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için

tahmini yıllık üretim süresini (saat),
d) YKTFu: “u” üretim tesisinin teklif ettiği yıllık kapasite teklif fiyatını (TL)
ifade eder.
(3) Bölgesel kapasite kiralanması hizmeti sağlamak üzere geçerli teklifi bulunan her

bir üretim tesisi için birinci fıkrada belirtilen formüle göre bölgesel kapasite kiralama birim fi-
yatı TEİAŞ tarafından hesaplanır. Hesaplanan birim fiyatlar, fiyat sırasına dizilerek ihale şart-
namesinde belirtilen miktarı sağlayacak kadar teklif seçilir. 

Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşmaları 
MADDE 56 – (1) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin olarak 55 inci madde uyarınca

seçilen tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan
bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin standart yan hizmet anlaşmaları imzalanır. Her bir üre-
tim faaliyeti gösteren tüzel kişi ile ihaleler neticesinde seçilen üretim tesislerinden her biri için
bölgesel kapasite kiralamasına ilişkin ayrı ayrı yan hizmet anlaşması imzalanması esastır. 

(2) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında bölgesel kapasite kiralan-
masına ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmalarının en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri
içermesi esastır;

a) Mevcut üretim tesislerine ünite eklenmesi ve mobil santraller için 2, yeni yapılacak
olan üretim tesisleri için 8 yıldan fazla olmamak üzere anlaşmanın kapsadığı süre,

b) İhtiyaç duyulması halinde hizmetin sunulacağının anlaşma süresince garanti edildi-
ğini gösterir taahhütname,

c) Anlaşma kapsamındaki üretim tesisinin teknik özellikleri,
ç) Anlaşma kapsamındaki üretim tesisi için ihale sonucu belirlenen enerji fiyatı ve yıllık

kapasite teklif fiyatı.
(3) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında yer alan

üretim tesislerinin gerektiğinde Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği ve bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması hü-
kümleri uyarınca hizmet vermeleri esastır.

(4) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi üretim tesisinin diğer yan hizmetlere katılımını
ve şebeke uyumuna yönelik diğer yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine
getirir.
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Bölgesel kapasite kiralamanın ücretlendirilmesi
MADDE 57 – (1) Adına kayıtlı bulunan üretim tesisi için üretim faaliyeti gösteren tüzel

kişilere bölgesel kapasite kiralanması hizmetine ilişkin olarak ödenecek aylık kapasite ücreti
aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) BKKTp,f: “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisine, “f” fatura döneminde sağladığı

bölgesel kapasite kiralanması hizmetinden dolayı alacak olarak tahakkuk ettirilecek bölgesel
kapasite kiralama tutarını (TL),

b) YKTFp,u: “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisi
için teklif ettiği yıllık kapasite teklif fiyatını (TL),

c) EBSSp,u,f: “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim te-
sisinin “f” fatura dönemi boyunca emreamade bulunduğu saat sayısını,

d) TSSf: “f” fatura dönemindeki toplam saat sayısını,
e) n: “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı ve bölgesel kapasite ki-

ralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması bulunan üretim tesisi sayısını
ifade eder.
(3) Birinci fıkrada belirtilen formüle göre hesaplanan aylık kapasite ücretinin ödenme-

sine üretim tesisinin ticari işletmeye başlamasının ardından başlanır.
(4) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında bulunan

üretim tesislerinin bir fatura dönemi boyunca bakım ve arızi haller nedeniyle emre amade bu-
lunmadıkları süreler, ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yazılı olarak takip eden
ayın en geç dördüncü günü mesai bitimine kadar TEİAŞ’a bildirilir.

Bölgesel kapasite kiralanması hizmetine ilişkin cezai yaptırımlar
MADDE 58 – (1) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kap-

samında bulunan bir üretim tesisinin bakım dönemi ve arıza halleri haricinde organize toptan
elektrik piyasalarına anlaşma hükümlerine uygun şekilde teklif vermemesi durumunda ilgili
fatura dönemi için, üretim lisansı sahibi tüzel kişiye ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında
ödeme yapılmaz. 

(2) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında bulunan
bir üretim tesisine bakım dönemi ve arıza halleri haricinde talimat verilmesine rağmen yerine
getirmemesi durumunda ilgili fatura dönemi için, üretim lisansı sahibi tüzel kişiye ilgili yan
hizmet anlaşması kapsamında ödeme yapılmaz ve yıllık kapasite teklif fiyatının on ikide biri
kadar ceza uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Bildirimler, Faturalama ve Ödemeler 

Yan hizmetlerin temin edilmesi kapsamındaki bildirimler
MADDE 59 – (1) Yan hizmetlerin tedarik edilmesi kapsamındaki duyurular ve verilen

talimatlar ilgili yan hizmeti sağlayan gerçek/tüzel kişilere öncelikle YHPYS aracılığıyla bildi-
rilir. YHPYS aracılığıyla bildirilen talimatlar gerekli görülmesi durumunda ayrıca telefon ara-
cılığıyla da teyit edilebilir.

(2) Yan hizmeti sağlayan gerçek/tüzel kişiler, YHPYS’ye erişim sağlayabilmek için ge-
rekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Ancak, YHPYS’nin işler halde olmaması durumunda
bildirimler sırasıyla faks ve telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Faks ve telefon yolu ile ya-
pılan bildirimler, sistem işletmecisi tarafından YHPYS’ye aktarılır. 
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(3) YHPYS üzerinden yapılan talimat bildirimlerinde YHPYS kayıtları esas alınır. İlgili
talimat bildiriminin diğer iletişim kanalları da kullanılarak yapılmış olması durumunda kulla-
nılan iletişim kanallarına ilişkin kayıtlara da başvurulur. Sistem işletmecisi ile yan hizmeti sağ-
layan gerçek/tüzel kişi arasında uyuşmazlık çıkması durumunda talimatın verildiği yük tevzi
merkezindeki ses kayıt sisteminde bulunan ses kayıtları geçerlidir.

Ödeme bildirimleri 
MADDE 60 – (1) Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilere, sağladıkları hizmet sonucu

yapılması gereken ödemeleri içeren ödeme bildirimleri EPİAŞ tarafından hazırlanarak hizmetin
tedarik edildiği ayı izleyen ayın yedinci günü mesai bitimine kadar ilgili gerçek/tüzel kişilere
duyurulur. Bu bildirimlerde ilgili gerçek/tüzel kişi tarafından hizmete konu ay boyunca sağ-
lanmış olan tüm yan hizmetlere ilişkin ödeme miktarları ayrı ayrı olarak belirtilir.

(2) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili gerçek/tüzel kişiler ve/veya tesislere
ilişkin BYTM ve/veya sistem işletmecisi tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Gerçek/tüzel kişilerin/tesislerin yan hizmet sağlamaları için verilen talimatların baş-
langıç ve bitiş süreleri ve talimat miktarları,

b) İzleme sonucu gerçek/tüzel kişilerin/tesislerin fiilen yan hizmet sağladıkları süre,
devreye girme sayıları ve izleme esaslarına dayalı olarak sağladığı belirlenen yan hizmet mik-
tarı.

(3) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili gerçek/tüzel kişiler ve/veya tesislere
ilişkin YHPYS aracılığıyla TEİAŞ tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Saatlik sistem marjinal fiyatları, 
b) Sayaçtan ölçülen veriş-çekiş miktarları,
c) Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programları,
ç) Dengeleme güç piyasası kapsamındaki verilen yük alma, yük atma talimatları.
(4) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili gerçek/tüzel kişiler ve/veya tesislere

ilişkin katılım anlaşmaları, yan hizmet anlaşmaları veya ilgili Kurul kararı vasıtasıyla TEİAŞ
tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Birim hizmet bedeli veya tedarik süreci sonucunda belirlenen veya ihalede oluşan
kapasite bedeli,

b) Yan hizmet teklif fiyatı ve miktarı.
(5) Oturan sistemin toparlanması hizmeti için kullanılan yakıt veya elektrik miktarı ve

yakıt fiyatı bilgileri yan hizmet sağlayan ilgili tüzel kişi tarafından TEİAŞ’a sağlanır.
(6) İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan bilgiler her ayın en geç dör-

düncü günü mesai bitimine kadar TEİAŞ tarafından belirlenen formatta EPİAŞ’a bildirilir. 
(7) TEİAŞ, yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilere, sağladıkları hizmet esnasında

yerine getirmedikleri yükümlülükleri sebebiyle uygulanan yerine getirmeme bedellerini ilgili
ayın yedinci günü mesai bitimine kadar YHPYS aracılığıyla bildirir. Bu bildirimlerde ilgili
gerçek/tüzel kişi tarafından söz konusu ay boyunca maruz kalınan ve hesaplanmış yerine ge-
tirmeme bedelleri her bir yan hizmet için ayrı ayrı olarak belirtilir.

(8) İlgili gerçek/tüzel kişiler, birinci fıkra kapsamındaki ödeme bildirimlerine ilişkin
itirazlarını EPİAŞ’a, yedinci fıkra kapsamındaki yerine getirmeme bedellerine ilişkin bildirim-
lerine ilişkin itirazlarını TEİAŞ’a bildirimlerin yayımlanmasını takip eden iki gün içinde yapar.
İtiraz yapılan kuruluş, bu itirazları ilgili ayın on ikinci günü mesai bitimine kadar sonuçlandırır.
TEİAŞ kendisine yapılan itiraz sonuçlarını da değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan yerine
getirmeme bedellerine ilişkin miktarları nihai ödeme bildirimine dahil etmek üzere ilgili ayın
on üçüncü günü mesai bitimine kadar EPİAŞ’a bildirir. Her iki ödeme bildiriminin sonucu or-
taya çıkan nihai ödeme bildirimleri ilgili ayın on dördüncü günü mesai bitimine kadar EPİAŞ
tarafından ilgili tüzel kişilere bildirilir. 
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Faturalama
MADDE 61 – (1) Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişiler sağladıkları hizmete ilişkin

faturaları, EPİAŞ tarafından kendilerine gönderilen nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak
şekilde ilgili ayın on beşinci gününden itibaren yedi gün içinde düzenleyerek TEİAŞ’a iletir. 

(2) TEİAŞ, yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilerin yerine getirmedikleri yükümlü-
lükleri sebebiyle uygulanan yerine getirmeme bedellerine ilişkin faturaları, EPİAŞ tarafından
yayımlanan nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şekilde ilgili ayın on beşinci gününden
itibaren yedi gün içinde düzenleyerek yan hizmet sağlayan ilgili gerçek/tüzel kişilere iletir. 

Ödeme, tahsilat ve itirazlar
MADDE 62 – (1) Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilere, EPİAŞ tarafından bildi-

rilen nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmiş faturaların bedelleri, faturanın
tebliğ tarihini takip eden on beş iş günü içinde TEİAŞ tarafından ödenir. 

(2) Nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde TEİAŞ tarafından düzenlenmiş yerine
getirmeme bedellerine dair faturaların bedelleri, faturanın tebliğ tarihini takip eden on beş iş
günü içinde ilgili piyasa katılımcısı ve/veya yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişiler tarafından
TEİAŞ’a ödenir. 

(3) Nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmemiş faturalara, TEİAŞ, fatu-
ranın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itirazda bulunarak faturayı iade eder. İade edilen
faturaya ilişkin herhangi bir ödeme gerçekleştirilmez. Yeniden düzenlenen faturanın bedeli,
yeniden düzenlenen faturanın tebliğ tarihini takip eden on beş iş günü içinde TEİAŞ tarafından
ödenir.

(4) Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişiler ve piyasa katılımcıları faturanın tebliğ ta-
rihinden itibaren yedi gün içinde faturalara ilişkin TEİAŞ’a yazılı olarak itirazda bulunabilir.
Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının faturalara itirazda bu-
lunmaları, ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. TEİAŞ, kendisine yapılan itirazın se-
bebine göre kayıt bilgilerini ve uzlaştırma hesaplamalarını incelemek suretiyle itirazın haklı-
lığını araştırır. Maddi hatalar derhal, maddi hatalar dışındaki itiraz başvuruları yirmi iş günü
içerisinde TEİAŞ tarafından sonuçlandırılır. İtirazın haklı bulunması durumunda ve/veya TEİAŞ’ın
bir itiraz olmaksızın yapılan bir hatayı tespit etmesi halinde, gerekli düzeltme işlemi yapılır.
TEİAŞ’ın ulaştığı sonuca ilişkin ihtilaflar, yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilerin veya pi-
yasa katılımcılarının başvuruları üzerine Kurum tarafından incelenir.

(5) İlgili tarafların belirtilen fatura bedellerini bu maddede belirtilen süre içinde öde-
memesi durumunda, süresinde ödenmeyen fatura bedellerine gecikme faizi uygulanacaktır. Bu
oran 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranıdır.

(6) Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının, söz konusu
fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden on beş iş günü içerisinde ödememesi halinde,
ilgili tarafın temerrüt durumuna düştüğü kabul edilir. Temerrüt durumuna düşen tarafın yapması
gereken ödemeler, yasal yollar saklı kalmak üzere öncelikle varsa ilgili gerçek/tüzel kişinin
TEİAŞ’taki alacaklarından mahsup edilir.

Düzeltme işlemleri 
MADDE 63 – (1) Bir önceki fatura döneminde sağlanan yan hizmetlere ilişkin 60 ıncı

maddede belirtilen süre içinde tespit edilemeyen hatalara ilişkin itirazlar ilgili tarafa fatura teb-
liğ tarihini izleyen 2 yıl içerisinde yazılı olarak yapılır. Yan hizmet sağlayan gerçek/tüzel kişiler
tarafından yapılan ödeme bildirimlerine ilişkin itirazların içeriğine uygun olarak EPİAŞ veya
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TEİAŞ tarafından değerlendirilmesi sonucunda haklı bulunması durumunda gerekli düzeltmeler
EPİAŞ tarafından gerçekleştirilir. İtirazın sonuçlandırılmasını takiben EPİAŞ tarafından ilgili
yan hizmet faaliyetini gösteren gerçek/tüzel kişiye yazılı bildirim yapılır. Yapılan düzeltme so-
nucunda, gerçek/tüzel kişi ya da kişilere yapılması gereken veya gerçek/tüzel kişi ya da kişilerin
yapması gereken ödeme, düzeltmeye ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihten sonraki ödeme
bildiriminde, geçmişe dönük düzeltme kalemi olarak yer alır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Rekabete aykırı eylem ve işlemler
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ele alınan herhangi bir yan hizmete iliş-

kin rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde olduğundan şüphelenilen gerçek/tüzel kişilere
ilişkin Rekabet Kurumunca inceleme yapılmasına dair girişimler; TEİAŞ’ın hakim durumun
kötüye kullanılmasına ilişkin rapor düzenleyerek Kuruma sunması ile ya da doğrudan Kurum
tarafından başlatılır.

(2) Rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edi-
len yan hizmet piyasa katılımcısı adına kayıtlı yan hizmet birimlerine söz konusu yan hizmet
tedarik ihalesine katılım zorunluluğu getirilerek bu yan hizmet birimlerinin tekliflerine uygu-
lanacak azami fiyat limitleri Kurul kararı ile en fazla 1 yıl süre ile yan hizmet birimi bazında
düzenlenebilir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından onaylanarak
yürürlüğe girer.

Devir ve temlik
MADDE 65 – (1) Primer ve sekonder frekans kontrolü hizmetlerine ilişkin tanımlanan

yükümlülüklerin transferi hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerle
ilgili olarak yapılan devir ve temlikler TEİAŞ’a karşı hüküm ifade etmez. Bu Yönetmelik kap-
samındaki haklar ise ancak TEİAŞ’tan onay almak kaydıyla devir veya temlik edilebilir.

Gizlilik
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde TEİAŞ ilgili gerçek/tüzel

kişiler tarafından verilen bilgi ve belgelerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almakla yü-
kümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
TETAŞ’a ilişkin yan hizmetler yükümlülükleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında lisans verilmiş

olanlar da dahil olmak üzere, Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile
mevcut sözleşmeleri kapsamında TETAŞ’a elektrik enerjisi satmakta olan üretim tesisleri, TETAŞ
ile yapılacak olan katılım veya yan hizmet anlaşmaları kapsamında yer alır.

(2) Bu kapsamdaki üretim tesislerinin yan hizmetlere katılımları ile ilgili olarak bu Yö-
netmelikte düzenlenen iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin hak ve yükümlülükler TETAŞ’a
aittir. 

(3) Söz konusu üretim tesislerine ilişkin, yan hizmet sağlanmasından doğan alacak ve
borçlar TETAŞ’a tahakkuk edilir. 

(4) Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile TETAŞ’a elektrik
enerjisi satmakta olan üretim tesislerinin TETAŞ’a karşı olan ilgili yan hizmetleri sağlama yü-
kümlülüğü, imzalanmış olan Enerji Satış Anlaşmalarında yer aldığı şekildedir.
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(5) Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile TETAŞ’a elektrik
enerjisi satmakta olan üretim tesislerinden dolayı, TETAŞ’ın sağlamakla yükümlü olduğu güç
faktörü limitleri, imzalanmış olan Enerji Satış Anlaşmalarında yer alan değerlerdir.

Oturan sistemin toparlanması hizmet bedeli kapsamı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bir üretim tesisinin bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte

harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilme yeteneğini sağlayan yedek
dizel jeneratöre sahip olması ve yedek dizel jeneratöre ilişkin yatırım harcamalarının amortis-
manının tamamlanmış olması durumunda ilgili üretim tesisine ilişkin oturan sistemin topar-
lanması hizmet bedelinin belirlenmesinde, yedek dizel jeneratöre ilişkin yatırım bedelleri dik-
kate alınmaz.

Dağıtım sistemine ilişkin yan hizmetler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Dağıtım sistem işletmecilerinin Elektrik Piyasası Dağıtım

Yönetmeliği çerçevesinde ihtiyaç duyduğu yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin düzen-
lemeler, 31/12/2018 tarihine kadar dağıtım sistem işletmecilerinin ortak hazırlanmış bir öneri
ile başvurmaları ve düzenlemelerin Kurul Kararı ile uygun bulunması halinde bu Yönetmelik
kapsamına dahil edilir.

Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Anlık talep kontrolü, reaktif güç kontrolü, oturan sistemin toparlanması veya böl-
gesel kapasite kiralama hizmeti sunacak tesisler için hizmeti sunacak gerçek/tüzel kişiler ile
TEİAŞ arasında Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili yan hiz-
met anlaşması imzalanır.

(5) Yeni devreye girecek üretim tesisleri için üretim tesisi sahibi tüzel kişiler, reaktif
güç destek hizmeti yan hizmet sertifikasını yan hizmeti sunmaya başlamadan önce ve geçici
kabul tarihinden itibaren 90 gün içinde TEİAŞ’a sunar.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Normal işletme koşullarında işletme yedeklerinin devreye girme sıralamasının aşa-
ğıdaki şekilde gösterildiği gibi olması esastır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İşletme yedekleri planı: Dengeleme birimlerinin bir sonraki gün sağlayacakları pri-
mer frekans kontrol rezerv miktarı, sekonder frekans kontrol rezerv miktarı ve tersiyer frekans
kontrolü miktarlarını gösterecek şekilde MYTM tarafından hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2014 29013
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 12/7/2014 29058
2- 7/5/2015 29348
3- 30/7/2016 29786
4- 22/4/2017 30046
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2018/2019 REVĠZYON DÖNEMĠ KAZAN DAĠRESĠ TESHĠN ĠġLERĠ  

HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2018/2019 Revizyon Dönemi Kazan Dairesi Teshin iĢleri Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/601626 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2018/2019 Revizyon döneminde fabrikamız 

kazan dairesinde bulunan 1 adet 32-40 t/h kapasiteli 

kapasiteli, kömürlü, yüksek basınçlı ve 1 adet skoç tipi 

Fuel oil yakıtlı buhar kazanlarının revizyon dönemi 

boyunca iĢletilmesinin her vardiyada 3 kiĢi olmak üzere 

toplam 9 kiĢi ile iĢletilmesi hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km.   42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 11/12/2017 Pazartesi günü, saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

adresinden satın alınabilir.  

4.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 10252/1-1 
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MOLET YATAK BURCU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Molet yatak burcu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/599821 

Dosya no  : 1724075 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 125    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Molet yatak burcu: 6 takım 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki, TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 13.12.2017 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı 

verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.12.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 10226/1-1 
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TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ĠsmetpaĢa Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve 

miktarı belirtilen taĢınmaz mal 02.11.2017 tarih ve 214 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 

45. maddesine göre 08.12.2017 tarihinde saat:13:30 ile 15:15’de Belediye Encümen Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli 

mukabilinde Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir. 

Ġlgililere ilan olunur. 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSALAR  

Ada Parsel 

m
2
 

Yüzölçüm Muh. Bedel Ġhale Tarihi Saati Geçici Teminat 

731 8 1499,16 125.00.TL + KDV 08.12.2017 13.30 5.622.00 TL 

731 9 1490,31 125.00.TL + KDV 08.12.2017 13.45 5.589.00 TL 

731 10 1534,56 125.00.TL + KDV 08.12.2017 14.00 5.755.00 TL 

731 11 1445,94 125.00.TL + KDV 08.12.2017 14.15 5.423.00 TL 

731 12 1438,15 125.00.TL + KDV 08.12.2017 14.30 5.394.00 TL 

731 13 1357,43 125.00.TL + KDV 08.12.2017 14.45 5.091.00 TL 

731 14 1350,21 125.00.TL + KDV 08.12.2017 15.00 5.064.00 TL 

731 15 1493,59 125.00.TL + KDV 08.12.2017 15.15 5.600.00 TL 

 10308/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 16.11.2017     Karar No: 7076 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.ġ. 

• MERKEZ ADRESĠ : Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel 

Sahası Arama Üretim Tesisleri BitiĢiği. 

ADIYAMAN 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü 06520 ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 28.08.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 21.997 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : L43-d3, d4 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Diyarbakır ilinde 

21.997 hektarlık L43-d3, d4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı 

incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 

 10239/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Batman ilinde sahip bulunduğu ARĠ/TPO/778-779 hak sıra 

numaralı birleĢtirilmiĢ petrol iĢletme ruhsat sahasına 913 hektarlık sahanın ilavesi için 16.11.2017 

tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 10238/1-1 



26 Kasım 2017 – Sayı : 30252 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ĠR/TPO/4635 hak sıra 

no’lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beykan Üretim Sahası kuyular arası 

enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep 

etmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır Ġli, Kayapınar Ġlçesi, 

Devedurağı Mahallesindeki 208 no’lu parselin 1654,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik 

kısmının (mülkiyet), 160 no’lu parselin 2759,75 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 69,43 m2’lik 

kısmının (mülkiyet), 133 no’lu parselin 2367,72 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik 

kısmının (mülkiyet) 192 no’lu parselin 16457,40 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 271,53 m2’lik 

kısmının (mülkiyet), 198 no’lu parselin 2555,14 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 63,39 m2’lik 

kısmının (mülkiyet), 163 no’lu parselin 3768,68 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 54,46 m2’lik 

kısmının (mülkiyet), 40 no’lu parselin 3931,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 75,39 m2’lik 

kısmının (mülkiyet) 155 no’lu parselin 335,58 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) 199 no’lu parselin 

610,18 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) 157 no’lu parselin 1384,46 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) 

16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 189 no’lu parselin 3900,57 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 

51,17 m2’lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere toplam 40.391.12 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 

07.09.2017 tarih ve bunu tamamlayan 23.10.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10269/1-1 
—— • —— 

Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 
ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

Müdürlüğümüz denetimi altında faaliyet gösteren Türker Lojistik TaĢ. A.ġ.'nin iĢletici 
olduğu A-16000019 kod nolu antrepoda bulunan aĢağıda sayı ve tarihleri belirtilen antrepo 
beyannameleri ile alınan ve halen antrepoda kalan Tinsa Ticaret ĠnĢ. ve San. Ltd. ġti. firmasına ait 
eĢyaların antrepoda kalıĢ süresi ile ilgili olarak; 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1 maddesi, Gümrük Yönetmeliğinin 346. maddesi ve 
Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 13.08.2010 tarihli, 2010/41 sayılı 
Genelgeye istinaden "tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde anılan eĢyaların 
gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam 
etmesi yönünde bir talepte bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük 
Kanununun 177. Maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağına" iliĢkin 19.09.2017 
tarihli, 27896737 sayılı yazımız firmanın adresine gönderilmiĢ ancak firmanın adresinde tespit 
edilememesi nedeni ile bahse konu yazımızı içeren tebligat yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 30 günlük süre içerisinde anılan eĢyaların gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem 
veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam etmesi yönünde bir talepte 
bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük Kanununun 177. 
Maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 
gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 
müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 
Antrepo Bey. No Antrepo Bey. Tarihi Kalan Kap Kalan Kg 

06160100AN003773 08.11.2006 14 6317 
06160100AN003573 26.10.2006   1   210 
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Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 
05/09/2017 tarih ve 2017/160 sayılı ceza kararı 
Damla AÇIKALIN-Balgat Aliye YahĢi Mes. ve Tek. Lis. Y. Hizmetli Personeli 
"Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahalinde kurumlarca 

belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde..." kusurlu davrandığınız, 
Ġddiaları sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B maddesinin (a) fıkrası gereğince 

KINAMA cezası ile tecziye edildiniz. 
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik

Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10973 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında

Karar
2017/10975 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve

Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi
Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— İçişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik
— İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar

Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
— Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2017 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


