TÜM PİYASA KATILIMCILARIN DİKKATİNE
Bilindiği üzere 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren piyasa işletmeciliği yetkisini ve görevini
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) devir alacaktır. Piyasa katılımcıları daha önce TEİAŞ işlem
platformunda olduğu gibi EPİAŞ’ta da aynı usul çerçevesinde ve Elektrik Piyasası Dengeleme
ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında işlem yapmaya devam edeceklerdir. Bu bağlamda
piyasa katılımcılarımızın aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
















1 Eylül 2015 tarihi itibariyle Gün İçi ve Gün Öncesi Piyasası işlemlerini EPİAŞ’ın işlem
platformundan gerçekleştirileceğinden 31 Ağustos 2015 tarihine kadar kesilmesi
gereken Temmuz dönemi ve eski dönemlere ait kesilmemiş faturaların mutlaka
Ağustos 2015 tarihli olarak TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesine muhatap olarak
kesip ilgili birime ulaştırmaları gerekmektedir.
1 Eylül 2015 tarihinden önceki dönemlerde tahakkuk eden fatura ve avans borçlarının
ivedilikle ödenmesi gerekmektedir. Geçmiş döneme ait TEİAŞ’a fatura ve avans borcu
bulunan katılımcılar, bu tutarları ödemedikleri takdirde hiçbir uyarıya gerek kalmadan
kanuni yollarla tahsili cihetine gidilecektir.
Ağustos 2015 dönemi dâhil geçmiş dönemlere ait BA-BS formu mutabakatları için TEİAŞ
ile 1 Eylül 2015 tarihinden sonrası piyasa işlemlerine ilişkin BA-BS formu mutabakatları
için EPİAŞ ile iletişime geçilecektir.
1 Eylül 2015 tarihinden sonraki teminat mektuplarının lehdarı EPİAŞ olarak
düzenlenecektir.
1 Eylül 2015 tarihinden itibaren alacak devri sözleşmeleri düzenlenmesi halinde
muhatabı EPİAŞ olarak düzenlenecektir.
EPİAŞ adına düzenlenecek teminat mektubu ve temlik sözleşmesi örnekleri
www.epias.com.tr ve www.pmum.gov.tr adreslerinde yayınlanmış olup, bu örneklerin
dışında düzenlenen belgeler iade edilecektir.
Eylül ayında Ağustos 2015 dönemine ait işlemlerin uzlaştırması için düzenlenecek
faturaların muhatabı TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanlığı olacaktır. Eylül
2015 dönemi işlemleri için Ekim ayında düzenlenecek faturaların muhatabı ise EPİAŞ’a
olacaktır.
Lehdarı TEİAŞ olarak düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin zeyilnamenin daha önce
yayınlandığı şekilde EPİAŞ’a ulaşmaması durumunda, mevcut teminat mektupları
EPİAŞ’ta işlem teminatı olarak kullanılamayacaktır.
Piyasa katılımcılarının, tüzel kişilik kayıtları, üretim birimleri kayıtları ve dengeden
sorumlu gruplara ilişkin kayıtları ile ilgili başvurularının muhatabı 1 Eylül 2015
tarihinden itibaren EPİAŞ olacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak aşağıda isimleri belirtilen EPİAŞ ve TEİAŞ
personelleriyle iletişime geçebilirsiniz.
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