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ARASINDAKI i^BIRLiGI HAKKINDA PROTOKOL

Amac ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu Protokolun amaci, enerji piyasalarinda serbest ve saghkh bir rekabet
ortamimn tesisi, geli§tirilmesi ve korunmasma yonelik olarak Rekabet Kurumu ile Enerji
Piyasasi Duzenleme Kurumu arasinda kar§ihkli i§birligi, bilgi aktarimi, goriis. bildirme ve
koordinasyonu saglamaktir.

(2) Bu Protokol, enerji piyasalarinda rekabetin tesisi, gelistirilmesi ve korunmasma
yonelik tespit, tedbir, duzenleme ve denetlemeye ilisjdn her turlii hukuki i§lem ve eylemler
konusunda Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumu arasinda bilgi paylasimi
ve i§birligini kapsar.

Tanimlar ve Kisaltmalar

Madde 2- (1) Bu Protokolun uygulanmasinda;

EPDK: Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumunu,

RK: Rekabet Kurumunu,

Kurum BalkanIan: Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumu Baskanmi ve Rekabet
Kurumu Ba§kanmi,

Enerji piyasalari: Elektrik piyasasi, dogal gaz piyasasi, petrol piyasasi ve
sivila§tinlmi§ petrol gazlan (LPG) piyasasim,

Koordinasyon Komitesi: Taraflann Kurum Ba§kanlan tarafindan gorevlendirilen
Baskan Yardimcilan, EPDK Strateji Gelistirme Dairesi Baskam ve RK I. Denetim ve
Uygulama Dairesi Baskam ileen fazla yedi§er meslek personelinden olu§an komiteyi,

Koordinasyon Komitesi Sekretaryasi: Koordinasyon Komitesi toplantilarina iliskin
kayitlann tutulmasi amaciyla Koordinasyon Komitesinde yer alan EPDK Strateji
Gelistirme Dairesi Baskanhgi ile RK I. Denetim ve Uygulama Dairesi Baskanligmda
gorevli iki§er personelden olu§turulan sekretaryayi,

<^ali§ma Gruplan: Protokol kapsaminda gerceklestirilecek 9ah§malarm ifaedilmesine
yonelik olarak gerek gdruldugunde Taraflarin yoneticilerinden ve meslek personelinden
Koordinasyon Komitesi tarafindan te§kil edilecek gruplari,



Kurul kararlan: Enerji Piyasasi Duzenleme Kurulu ile Rekabet Kurulunun enerji
piyasalanna ili§kin kararlanni,

Taraflar: Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumunu ve Rekabet Kurumunu

ifade eder.

(2) Bu Protokolde yer almayan tanimlar icin 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda
Kanun ve ilgili mevzuat ile 6446 sayih Elektrik Piyasasi Kanunu, 4646 sayih Dogal Gaz
Piyasasi Kanunu, 5015 sayih Petrol Piyasasi Kanunu, 5307 sayih Sivila§tinlmis Petrol Gazlari
(LPG) Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuattaki tanimlar esas ahnir.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (1) Bu protokol; 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 27
inci ve 30 uncu maddeleri ile 4628 sayih Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumunun Teskilat ve
Gorevleri Hakkinda Kanun'un 4 iincti ve 5 inci maddelerine dayamlarak hazirlanmistir.

Bilgi Paylasjmi

Madde 4- (1) Taraflar a§agidayer alan hususlarda bilgi paylasiminda bulunurlar:

a) Taraflar, gorevlerinin ifasi sirasinda enerjipiyasalanna ilisjdn olarak rekabetin tesisi,
geli§tirilmesi ve korunmasma dair onem arz eden, taraflann kar§ihkli bilgi sahibi olmasinda
kamu yaran bulunacagi du§unulen konu ve geli§meler hakkinda birbirlerine bilgi aktanr.

b) Taraflar, gorevlerinin ifasi sirasinda enerji piyasalan ve bu piyasalarda faaliyet
gosteren tesebbusler hakkinda eldeettikleri bilgilerden kar§i tarafin goreviyle ilgili olanlan, bu
protokolun 8. maddesinde belirtilen gizlilik ilkelerini goz onunde bulundurarak mevzuat
cercevesinde karsj tarafa aktanr.

c) Taraflardan birine gelensjkayet, ihbarya da ba§vurulardan karsi tarafin gorev alanma
girebilecegi dusuniilenler, mahiyetine bagh olarak karsj tarafa iletilir.

d) Taraflar, talep halinde ilgili Kurul kararlarma, karsj tarafin en uygun §artlarda
erisjmini saglar.

e) Taraflar enerji piyasalanna ili§kin hazirlami§ olduklan ara§tirma, rapor, bilgi
dokumam, tez, istatistik gibi 9ah§malan talep halinde elektronik ortamda veya basih olarak
kar§i tarafa iletir.

f) Taraflar, enerji piyasalannda rekabet uzerinde etkisi olan ikincil mevzuat
hazirhklannda ve degi§ikliklerinde, soz konusu mevzuat yuriirluge girmeden once, sure
kisitlanni goz onunde bulundurarak birbirlerinin g6rii§lerini alirlar. Ayrica, Taraflar sozkonusu
goriis. alma siirecinin etkin bir §ekilde yurutulmesine yonelik olarak irtibat kurulacak ki§i veya
kisjleri tespit eder.



I§birligi

Madde 5- (1) Taraflar arasindaki isjbirliginde a§agidaki esaslar uygulamr:

a) Taraflar yetkili olduklan kanunlarkapsamindaenerji piyasalanna iliskinplanladiklan
veya yurutmekte olduklan faaliyetler/projeler hakkinda, mevzuatin imkan verdigi 6l9iide
birbirlerini bilgilendirir ve teklif iizerine isjbirligi yapar.

b) Taraflar kurum personeline yonelik staj, egitim programi, seminer gibi konularda
isbirligi yapar.

(2) isjbirligi yapilacak konular ve isjbirliginin kapsami ile uygulama ilkeleri
Koordinasyon Komitesi tarafindan belirlenir.

Koordinasyon Komitesi

Madde 6- (1) Koordinasyon Komitesi bu Protokol hukumleri dogrultusunda asagidaki
usul ve esaslar 9er9evesinde faaliyetlerini ger9eklestirir:

a) Taraflar arasi koordinasyon 9ahsmalarini yiiriitmek ve bilgi paylasjmi ile i§birligini
saglamak iizere bu Protokol kapsaminda Koordinasyon Komitesi olusturulur. Koordinasyon
Komitesi, yilda en az bir kez toplanir. Toplanti giindemi, yeri ve zamani, Koordinasyon
Komitesinde gorevli Balkan Yardimcilannin yonlendirmesi ile Koordinasyon Komitesi
Sekretaryasi tarafindan belirlenir ve toplanti tarihinden en az iki hafta once ilgililere bildirilir.

EPDK ve RK Ba§kan Yardimcilannin gerekli gordiigii durumlarda Koordinasyon
Komitesinin olaganustti toplanmasi saglanir. Bu durumda yukanda yer alan toplanti
gtindeminin en az iki hafta once ilgililere bildirimi ilkesi uygulanmaz.

Koordinasyon Komitesi toplantilanna Kurum Ba§kanlan da katilabilir. Taraflarca
gerekli goriildugu takdirde, Koordinasyon Komitesi toplantilanna ilgili diger personelin de
katihmi saglanir.

b) Koordinasyon Komitesi toplantilan Sekreterya tarafindan tutanak altina ahnir ve
alinan kararlara yonelik gelismeler ve ger9eklestirilen 9ahsmalar Koordinasyon Komitesinin
bir sonraki toplantisinda giindeme ahnarak gerek duyuldugunda giincellenir. Bilgi ve beige
paylasjmimn Taraflann ihtiya9lanna cevap verebilecek nitelikte ger9ekle§tirilmesine yonelik
gerekli tedbirlerin almmasmdan Koordinasyon Komitesi adina her iki Kurumun Balkan
Yardimcilan sorumludur.

Alinan kararlann Kurumlar bunyesinde uygulanmasi, Baskan Yardimcilannin
sorumlulugunda ve Koordinasyon Komitesi Sekretaryasinda gorevli personelin
koordinasyonundager9eklestirilir.

c) Protokol kapsaminda ger9ekle§tirilen 9ahsjnalar Koordinasyon Komitesi tarafindan
senelik olarak raporlanarak Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasasi Duzenleme Kuruluna ilgili
senenin bitiminden itibaren iki ay i9erisinde bilgi olarak sunulur.



d) Koordinasyon Komitesi gerek gordugunde Protokol kapsaminda ger9eklestirilecek
9ahsmalann ifa edilmesine yonelik olarak EPDK ve RK yoneticilerinden ve meslek
personelinden mutesekkil (^ahsma Gruplan olusturur.

e) Taraflar, Koordinasyon Komitesi ve Qalisma Gruplannda gorev alacak personele
yonelik gerekli imkanlan tanimakla yukumludiir.

f) Koordinasyon Komitesi, enerji piyasalanndaki rekabete ilisjcin 9ahsjnalar ve enerji
piyasalanndaki isleyise iliskin olarak Taraflar arasinda ortaya 9ikabilecek yetki 9atismalanna
dair 9ahsjnalar ger9ekle§tirerek sonu9lanni raporlandirabilir. Koordinasyon Komitesi soz
konusu 9ah§ma raporlanni Koordinasyon Komitesi Sekretaryasindan sorumlu daire
baskanhklan aracihgi ile Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasasi Duzenleme Kuruluna sunar.

g) Bu Protokolunkapsamininnetlestirilmesive/veyagenisjetilmesineyonelikbir ihtiya9
hasil olmasi durumunda, Koordinasyon Komitesi ek protokoller hazirlar.

Uyu§mazhklann (poziimu

Madde 7- (1) Bu Protokolun yuruttilmesinden dogacak anla§mazhklar Koordinasyon
Komitesi tarafindan 96zulur. Koordinasyon Komitesi tarafindan 9ozume kavusjurulamayan
ihtilaflar, Kurum Baskanlan arasindaki goriismeler neticesinde vanlacak mutabakat
dogrultusunda 96zuliir.

Gizlilik

Madde 8- (1) Taraflardan birinin gizli oldugunu belirttigi bilgi ve belgeler diger Taraf9a
da gizli olarak degerlendirilir ve soz konusu bilgi ve belgeler sadece talep edildikleri ama9la
sinirh olarak kullanihr.

(2) Protokol kapsaminda elde edilen ve gizli tutulmasi kararlasjJnlan bilgi ve belgelerin
gizliligi ve guvenligi ile bunlann kullanilmasmdan dogacak hukuki sonu9lanndan Taraflar
sorumludur.

(3) Taraflar gizli tutulmasi gereken bilgilerin mahremiyetini korumak i9in gerekli
tedbirleri alir. Bu bilgiler, dogrudan veya dolayli olarak U9uncu sahislann istifadesine
sunulamaz ve a9iklanamaz.

Protokolun Siiresi

Madde 9- (1) Bu Protokol, imzalandigi tarihten itibaren 5 (be§) yillik siire zarfinda
ge9erlidir. Protokolun bitmesine 1 (bir) ay kala taraflann yazili bir talebi olmadigi surece isjbu
Protokol ayni sartlarda 1 (bir) yil siireyle uzatilmis sayilir.

(2) Taraflar, karsilikh ya da tek tarafli irade beyamyla yazili olarak Protokolii
feshedebilir.



Yuriitme

Madde 10- (1) Bu Protokolun htikumlerini, RK Baskam ve EPDK Baskam yuriitur.

Yiiriirliik

Madde 11- (1) On bir maddeden olu§an bu Protokol iki niisha olarak tanzim edilmis
olup 28/1/2015 tarihinde yururliige girer.

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Mustafa YILMAZ

Rekabet Kurumu Ba§kam Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumu Ba§kani


