YEKDEME KATILAN ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
2016 yılı için EDPK’ ya başvuru yapıp başvurusu olumlu sonuçlanan tüm katılımcıların ilgili santrallerinin
01.01.2016 teslim tarihi itibariyle YEKDEM kayıtları EPİAŞ tarafından gerçekleştirilecektir.
Bu tarihe kadar tüm santraller mevcut işletme şartları ile ( Santral YEKDEM’ de ise YEKDEM den yararlanmaya,
piyasada ise piyasada işlem yapmaya) üretime devam edeceklerdir.
İlk teslim tarihi 01.01.2016 olmak üzere YEKDEM katılımcısı oldukları süre boyunca YEKDEM’ e kayıtlı
santrallerinin üretim tahminlerini aşağıda anlatılacak olan süreçler ve giriş yöntemleri ile sisteme kaydedeceklerdir.
01.01.2016 enerji teslim günü için üretim tahmini girişlerinin 31.12.2015 tarihinde saat 09:00’a kadar yapılması
gerekmektedir.

YEKDEM İLE İLGİLİ BİLGİLER
 YEKDEM’e katılmaya hak kazanmış santraller ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle bu destekleme
mekanizmasından yararlanabileceklerdir.
 YEKDEM’e katılan her santralin YEKDEM kapsamında alacağı tutar YEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller
uyarınca belirlenecek fiyatlara ve kayıplı üretim değerlerine göre hesaplanarak ödenir.
 Her bir YEKDEM katılımcısı lisansı kapsamındaki tesiste gerçekleşen tüm üretimi ancak YEKDEM kapsamında
değerlendirir; bu miktar Piyasa İşletmecisi tarafından oluşturulacak YEKDEM portföyü dışında herhangi bir
şekilde ticarete konu edilemez.
 YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahiplerinin, YEKDEM’e tabi oldukları yıl içinde ilgili mevzuatta öngörülen
primer ve sekonder frekans kontrolüne katılım ile dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili
mevzuat hükümlerinde öngörülen dengeleme güç piyasasına katılıma ilişkin yükümlülükler ve piyasa işletim
ücretinden muaftır.
 YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahiplerinin ilgili fatura dönemi içerisindeki net tüketimleri dolayısıyla
düşecekleri dengesizlik tutarına, uzlaştırma bildiriminde yer verilir ve Piyasa İşletmecisi tarafından kendilerine
fatura edilir.
 YEKDEM katılımcıları minimum teminat tutarını ödemek zorundadır.
 Üretim lisansına sahip her bir YEKDEM katılımcısı saatlik üretim tahminlerini her bir gün için, önceki gün
saat 09:00 itibariyle DGPYS üzerinden MYTM’ye bildirir. (Aşağıdaki bölümde bu bildirim ile alakalı detaylı
bilgilere yer verilecektir.)

YEKDEM Süreçleri
 YEKDEM’ e katılan santraller için veri girişi, üretim yapılacak olan günden 1 gün önce aksi belirtilmediği sürece
saat 09:00’ a kadardır. Bu girişler günlük olarak yapılacaktır.
 YEKDEM uzlaştırması, normal dönem uzlaştırması ile birlikte yayınlanacaktır. Uzlaştırma görüntüleme ekranları
kullanılarak alacak-borç bilgileri görüntülenebilir.
 Ön uzlaştırma bildirimlerinde yayınlanan değerlerin kontrolü katılımcılar tarafından, uzlaştırma ayını takip
eden ayın 6. Günü ile nihai uzlaştırmanın yayınlandığı tarih arasında yapılmalıdır.
 Uzlaştırmanın nihai hale gelmesi ile birlikte, PYS ekranlarında görüntülenen değerler üzerindeki değerlere göre
düzenlenmiş faturaların EPİAŞ’a ulaştırılması gerekmektedir.

DGPYS Sistemine Erişim
www.epias.com.tr sayfasındaki “Dengeleme Güç Piyasası” menüsünden
dgpys.epias.com.tr adresinden yazılım sistemimize (kırmızı ekran) erişilecektir.
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Şekil 1: DGPYS Giriş Ekranı

Yukarıda görülen ekranda DGPYS kullanıcı adı ve şifreniz ile sistemde kayıtlı olan telefona gelen doğrulama
SMS’ini kullanarak DGPYS ekranlarına giriş yapabilirsiniz.
Sisteme giriş yapıldığında karşılaşılan ekran (ana sayfa) aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Şekil 2: DGPYS Ana Sayfa
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YEKDEM ÜRETİM TAHMİNİ GİRİŞİ
DGPYS ekranlarına giriş sonrasında açılan ana sayfada işlemler menüsü ve raporlar menüsü
görüntülenmektedir.

Şekil 3: DGPYS: İşlemler Menüsü

YEKDEM üretim tahmini girişi için “İşlemler” menüsü seçildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

Şekil 4: İşlemler Menüsü

İşlemler menüsünün altında bulunan “YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları)” menüsü kullanılarak alt
menüye erişim sağlanacaktır.
3

YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) menüsü seçildiğinde görüntülenen ekran aşağıdaki gibi olacaktır.

Şekil 5: YEKDEM Üretim Girişlerinin Yapıldığı YEK Menüsü

YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) menüsünün altında ilk sırada görüntülenen “YEKDEM Üretim Tahmini
Giriş Güncelleme” menüsü seçilerek veri giriş sayfasına erişilir. Veri giriş sayfası aşağıda görülmektedir.

Şekil 6: YEKDEM Üretim Tahmini Giriş Menüsü

Veri girişi sayfasında; giriş yapılacak tarih ve organizasyon bünyesinde YEKDEM’e kayıt olmuş olan santrallerin
listelenebileceği combobox görüntülenmektedir.
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Sayfa görüntülendiğinde ilk olarak veri girişi yapılacak tarih belirlenir, daha sonra sırasıyla veri girişi yapılacak
santraller seçilerek saatlik değerleri sisteme kaydedilir.
YEKDEM’e kayıtlı santrallerin görülebileceği combobox menüsünün içeriği ve yükleme tarihi bulunan sayfa
aşağıda görülmektedir.

Şekil 7: Santral Seçim Menüsü

YEKDEM Veri Girişi
Veri girişi yapılacak tarih seçilir santral seçilmeden tümü seçilerek sorgulanırsa;
a) Veri girişi yapılmış santraller ve verileri ile saatlik olarak alt toplam verileri görüntülenir.

Şekil 8: Veri Girişi Yapılmış Santral Listesi
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b) Hiçbir santrale ait veri girilmemiş ise sayfada herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sorgulama yapılan
sayfa görüntülenmeye devam edecektir.

Şekil 9: Veri Girişi Yapılmamış Santral Listesi

Veri girişi yapılacak tarihte hiçbir santrale veri girişi yapılmamış ise; Veri girişi yapmak için veri girilecek santral
seçildikten sonra oluşacak ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Şekil 10: Santral Veri Sorgulama
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Yukarıda görülen ekranda tarih ve santral seçiminden sonra sorgula butonu kullanılarak yeni veri giriş
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki ekran görüntülenir.

Şekil 11: YEKDEM' e Kayıtlı Santral İçin Veri Ekleme

Yukarıdaki sayfada ilgili tarih için daha önce veri girişi yapılmamış olan bir santral görülmektedir. Veri girişi
bulunmadığı için sorgulama yapıldıktan sonra sayfada “Ekle” butonu görüntülenmeye başlamıştır.
Yukarıdaki ekranda “Ekle” butonu seçildiğinde aşağıdaki veri giriş ekranı görüntülenmektedir.

Şekil 12: Santral İçin Veri Girişi Ekranı
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Bu ekranda 24 saatlik veri giriş alanı bulunmaktadır. Her saat için bulunan alana MWh cinsinden üretim tahmin
değerleri pozitif girilecektir.
NOT: Küsurat içeren üretim değerleri ondalık ayraç nokta olacak şekilde yazılmalıdır.(Örneğin 3.45 MWh)
Tüm saatlere veri girişi yapıldıktan sonra saatlerin altında görüntülenen kaydet butonu kullanılarak tahminler
kaydedilir.

Üretim Tahmini Giriş Kontrolü
YEKDEM’ e kayıtlı tüm santraller için veri girişi yapıldıktan sonra, girişlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü için;
YEKDEM Üretim Tahmini Giriş Güncelleme sayfası altında kontrol edilecek tarih seçildikten sonra Santral seçim
menüsü “Tümü” olarak seçilir ve sorgulanır.
Sorgulama işleminden sonra veri kaydedilen santraller ve verileri aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Şekil 13: YEKDEM Veri Giriş Kontrol Ekranı

Veri Girişi Güncelleme
Eğer sisteme kaydedilmiş verilerde değişiklik yapmak istersek;
 Şekil 13 ‘de görülen sayfada değişiklik yapmak istediğimiz santralin adını (Örneğin ABCD ANKARA
ÜRETİM ) tıklayarak santralin verilerinin bulunduğu sayfaya ulaşabiliriz.
NOT: Kaydedilmiş verinin güncellemesi aksi belirtilmediği sürece en geç teslim tarihinden önceki gün saat 09:00’a
kadardır.
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Şekil 14:Kaydedilmiş Santral Verisi Güncelleme Ekranı

Bu sayfada yapılacak değişiklikten sonra kaydet butonu kullanılarak güncellenen veriler sisteme
kaydedilecektir.
Eğer veri giriş ve güncelleme zamanı sonlanmış ise “Üretim tahmini bir önceki gün 09:00'a kadar
girilebilir! “ şeklinde uyarı verecek ve güncellenen veriler sisteme kaydedilmeyecektir.

YEKDEM UZLAŞTIRMA DETAYININ GÖRÜLMESİ
Yekdem’ e katılan katılımcılar, destekleme mekanizması üzerinden alacakları tutara ait detayları saatlik olarak
“YEK Uzlaştırma Listeleme” menüsü altında görebilmektedir. Bu menüye ait ekran görüntüsü aşağıda bulunan Şekil
15’ teki gibi olacaktır.
Uzlaştırma sorgulandığında detaylar günlük olarak gösterilmekte iken, gün satırının sonunda bulunan
sembolüne tıklanarak ilgili günün saatlik detayına ulaşılabilecektir.
Bu sayfada görüntülenen veriler “Uzlaştırma İşlemleri” altındaki “Aylık Uzlaştırma Bildirimi” sayfasında toplam
olarak görülmektedir.
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Şekil 15:YEKDEM Uzlaştırma Detayı
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