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İşbu STP Katılım Anlaşması (Anlaşma), Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (Anlaşma’ da
EPİAŞ olarak anılacaktır.) ile [………………………………………………………….] Lisans Sahibi
Tüzel Kişi (Anlaşma’ da Piyasa Katılımcısı olarak anılacaktır.) arasında Doğalgaz Piyasası Kanunu
(Kanun) Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Organize Toptan
Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE) ve ilgili mevzuat gereği akdedilmiştir.
EPİAŞ ve Piyasa Katılımcısı bir arada Taraflar olarak anılacaktır.
1. AMAÇ VE KAPSAM
1.1. Bu Anlaşma’nın amacı, Kanun, Yönetmelik, PUE ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,
piyasa katılımcısının, ilgili piyasaya katılımına ve EPİAŞ’ın bu piyasaların işletimine ilişkin koşul ve
hükümlerini belirlemektir.
1.2. Bu Anlaşma, Tarafların Yönetmelik, PUE, ilgili mevzuatta yer alan tüm usul ve esaslar ve
prosedürler kapsamında yükümlülüklerini, Sürekli Ticaret Platformu (STP) ile piyasa katılımcılarına
yapılan bildirimleri, işbu bildirimlere istinaden gerçekleştirilen avans ve faturalama işlemlerini ve
ödemelerin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
2. GENEL
2.1. Anlaşma’ da yer alan tüm terimler Yönetmelik ile Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’na
(OTSP) ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Kurul Kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip
olduğu lisans veya lisanslar kapsamında tanımlanan anlamlara sahiptir.
2.2. Yönetmelik’te yer alan şartları sağlayarak Anlaşma’yı imzalayan Piyasa Katılımcısı STP’ye
katılım hakkını elde eder.
2.3. Anlaşma’yı imzalayan Taraflar Yönetmelik’te ve buna bağlı olarak çıkarılan mevzuatta yer alan
tüm usul ve esasları, yayınlanan prosedürleri kabul eder, Yönetmelik, PUE ve diğer usul ve esaslar ve
prosedürlere uyacağını taahhüt eder.
2.4. Taraflar Yönetmelik, Usul ve Esaslar ve uygulama prosedürlerine ilişkin tüm yükümlülüklerini
karşılıklı olarak yerine getirir. Aksi takdirde, anılan Yönetmelik, Usul ve Esaslar ve uygulama
prosedürlerinin uygulamalarından doğacak sorumluluk, yükümlülüğünü tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen tarafa ait olur.
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2.5. STP üzerinde yapılacak işlemlerde, EPİAŞ’ın merkezinde kurulu olan uygulama sunucusu
bilgisayarının tarih ve saati geçerli olur.
2.6. Piyasa Katılımcısı kendisine verilecek ve yapılacak işlemler için geçerli olacak kullanıcı adı ve
şifrelerin gizliliğinden sorumlu olup bu gizliliğe uyulmaması sebebiyle doğabilecek her türlü zararın
kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. EPİAŞ, katılımcıya verilen şifrenin katılımcı tarafından
değiştirildiğinde hiçbir şekilde görülmemesi için gerekli önlemleri alır.
3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Piyasa Katılımcısı tarafından hazırlanan kayıt dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgeler doğru ve
eksiksiz olarak EPİAŞ’a sunulur.
3.2. EPİAŞ, piyasa işletimi, uzlaştırma ve veri yayımlama faaliyetlerini eşit taraflar arasında ayrım
gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür.
3.3. Piyasa Katılımcısı kayıt işlemlerini ve dengeleme ve uzlaştırma kapsamında talep edilen
bilgi/bildirimleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen süreler içinde STP aracılığıyla yapar.
3.4. Dengeleme sorumluluğuna ilişkin yükümlülükleri kontrol etmek amacıyla gerek duyulması ve
EPİAŞ’ın talep etmesi halinde, Piyasa Katılımcısı BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine
İlişkin Esaslar (ŞİD) kapsamında gerek duyulan bilgileri sağlar.
3.5. EPİAŞ, doğal gaz piyasasına ilişkin bilgi ve istatistikleri hazırlayarak internet sitesinde yayımlar.
3.6. Taraflar, Kanuna ve ilgili mevzuata ve bunlarda meydana gelecek tüm değişiklikler ile Kurul
Kararlarına ve EPİAŞ tarafından yayınlanacak tüm prosedürlere uyar.
3.7. Piyasa Katılımcısı, Şeffaflık Platformu kapsamında belirlenecek verileri EPİAŞ’a zamanında
bildirir.
3.8. Piyasa Katılımcısı, risk yönetimi ve riskin erken saptanması amacıyla EPİAŞ tarafından
kendisinden talep edilecek bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ve zamanında sunar.
3.9. Piyasa katılımcısı, finansal risk değerlendirmesi çerçevesinde EPİAŞ tarafından talep edilecek
bilgi ve belgeleri zamanında sunar.
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4. BİLDİRİMLER
4.1. Piyasa Katılımcısı bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğini, adres
değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde STP’de günceller ve EPİAŞ’a yazılı olarak
bildirir. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en son adrese
yapılmış tebligatlar geçerlidir.
4.2. Piyasa Katılımcısının EPİAŞ’a kayıt esnasında veya yazılı olarak bildirdiği kayıtlı e-posta
adreslerine gönderilen elektronik mektupların, e-posta adresine ulaşmamasından, EPİAŞ’tan
kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, EPİAŞ sorumlu tutulamaz. İhtilaf halinde EPİAŞ
kayıtlarının doğruluğu kabul edilir.
4.3. EPİAŞ’ın adres değişikliği, kurumsal internet sayfasında yayımlanarak bildirilir.
4.4. Piyasa Katılımcısına yapılacak uzlaştırma bildirimleri, EPİAŞ tarafından, STP aracılığıyla
yapılır.
4.5. STP’de yayımlanan fatura bilgileri, yayımlanma tarihi itibarıyla tebliğ edilmiş sayılır. İlgili
mevzuat kapsamında STP Arıza Prosedürlerinin geçerli olması durumunda faturalar, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.
5. FATURALAMA VE ÖDEME
5.1. Piyasa Katılımcısı, PUE’ye göre EPİAŞ’a karşı olan mali yükümlülüklerine uymayı kabul ve
taahhüt eder.
5.2. Piyasa Katılımcısı, faturaya esas uzlaştırma bildirimlerinin STP aracılığıyla EPİAŞ tarafından
duyurulduğu günden itibaren yedi gün içinde fatura düzenler ve bildirimlerin yapıldığı ayın sonuna
kadar tebliğ eder.
5.3. EPİAŞ, faturaya esas uzlaştırma bildirimlerinin yayımlandığı günden itibaren PUE’de belirtilen
sürelerde fatura düzenler, ilgili Piyasa Katılımcısı STP üzerinden adına düzenlenen faturaları takip
eder. Taraflar ilgili mevzuat kapsamında yayımlanan faturalarda yer alan borçlarını PUE’de belirtilen
süreler içerisinde öder.
5.4. Temerrüde düşen Piyasa Katılımcısının teminat tutarlarının fatura borçlarını karşılamaması
durumunda, eksik olan kısım PUE uyarınca Tahsil Edilemeyen Alacak Kalemi olarak diğer piyasa
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katılımcılarına ve/veya iletim şirketine yansıtılır. Diğer piyasa katılımcılarına ve/veya iletim şirketine
yansıtılan alacakların, ileri bir tarihte tahsil edilmesi halinde; masraflar hariç tutularak tahsil edilen
tüm tutar, borcun yansıtılmış olduğu piyasa katılımcılarına ve/veya iletim şirketine, borcun
paylaştırıldığı oranda yansıtılır.
5.5. EPİAŞ tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin olarak, ilgili mevzuat uyarınca Piyasa
Katılımcısına Piyasa İşletim Ücreti, Dengesizliklerin Uzlaştırılması İşletim Ücreti ve Piyasa Katılım
ücreti tahakkuk ettirilir.
5.6. EPİAŞ’ın Piyasa katılımcısının EPİAŞ nezdindeki alacakları üzerinde rehin, hapis, takas ve
mahsup hakkı bulunmaktadır.
6. ANLAŞMA’NIN SONA ERMESİ
6.1. Bu Anlaşma, EPİAŞ, İletim Şirketi ve Piyasa Katılımcısı arasında imzalanmış olan
Dengesizliklerin Uzlaştırılması Protokolü (DUP) yürürlükte olduğu sürece geçerlidir.
6.2. Bu Anlaşma’nın sona ermesi, sona erme tarihi itibarıyla Taraflara geçmiş döneme ilişkin
tahakkuk etmiş veya edecek olan borç ve alacakları ortadan kaldırmaz.
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
7.1. Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır ve yürütülür. Bu Anlaşmadan
doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
8. ALACAĞIN DEVRİ VE TAŞINIR REHNİ
8.1.Piyasa Katılımcısı yükümlülüklerini hiçbir şekilde başkasına devredemez. Piyasa Katılımcısı,
EPİAŞ nezdindeki hak ve alacaklarının devrini veya rehnini Piyasa İşletmecisinden yazılı onay
alarak ve Piyasa İşletmecisinin meri mevzuat dâhilinde önceden belirlediği ve ilan ettiği şartlar
dâhilinde gerçekleştirebilir.
9. GİZLİLİK
9.1. Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip
oldukları ticari önemi haiz bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi iştirakleri
ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dâhil üçüncü şahıslara açıklamamakla yükümlüdürler.
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9.2. Söz konusu bilgilerin bir adli makam kararı veya mevzuat uyarınca açıklanması gereğinin ortaya
çıkması Madde 9.1’in istisnasını oluşturur.
10. FİKRİ HAKLAR
10.1. Aksi yönde anlaşma yapılmamışsa bu Anlaşma’nın sona ermesine kadar, Anlaşma’nın konusu
ile ilgili olarak Taraflardan birinin çalışanları, yetkili temsilcileri veya danışmanları tarafından
geliştirilen veya ortaya konulan tüm fikri hakların sahibi söz konusu Taraf ’tır.
11. FERAGAT
11.1. Taraflar, yazılı olarak haklarından feragat etmedikleri sürece; ilgili mevzuat ve bu Anlaşma
kapsamındaki hakların kullanılmasında yaşanan makul süreli bir gecikme, Tarafların bu haklarını
kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın
kısmen kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
12. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜKTE ANLAŞMA’NIN GEÇERLİLİĞİ
12.1. Bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün batıl, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya
mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum Anlaşma’nın geri kalan hükümlerinin geçerliğini
kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz.
12.2. Yapılan tespit sonucunda Anlaşma’nın yürütülmesine engel bir halin ortaya çıktığının
anlaşılması durumunda, Anlaşma Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde geçersiz kabul edilir.
13. MEVZUATA UYUM
13.1. Bu Anlaşma’nın yürürlük tarihindeki mevzuat ile ilgili olabilecek mevzuat değişiklikleri
Taraflar için bağlayıcıdır.

14. ANLAŞMA MASRAFLARI
14.1. Anlaşma’nın imzalanmasından doğan tüm vergi, resim ve harçlar Piyasa Katılımcısı tarafından
ödenir.
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15. GEÇERLİ HUKUK
15.1. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
16. YÜRÜRLÜĞE GİRME KOŞULLARI
16.1. Bu Anlaşma Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Anlaşma 18 maddeden ibaret
olup, Tarafların Yetkilisi/Yetkilileri tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…
Tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmış ve EPİAŞ’ta alıkonulmuştur.
16.2. Bu Anlaşma’nın onaylı bir sureti talebi halinde Piyasa Katılımcısına verilir.

