EPİAŞ
TAHLİYE TALEBİ KILAVUZ DÖKÜMANI

V.1

Kullanıcılar

Dağıtım Şirketleri ve OSB’ler

Kapsam

Ölçüm noktası kullanım durumunun kullanıcı yok olarak güncellenmesi için
serbest tüketici talep süreci kapsamında talep yapılması

İstisna

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 7-1-b
kapsamındaki limit altı tahliye işlemleri

Yasal Dayanak

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği madde 30/A 9. Fıkra

Veri Kayıt
Sorumlusu

Dağıtım Şirketleri ve OSB’ler (Tedarikçilerin talebi red etme yetkisi
bulunmaktadır.)

Veri kayıt süresi

Serbest tüketici talep işlemleri Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliği madde 30/A kapsamında dönemlik olarak belirlenmiştir.

Ekran Adı

Ölçüm Noktası Talep Ekranı
Serbest Tüketici Listeleri

Adres

DGPYS: “Kayıt İşlemleri” > “Serbest Tüketici İşlemleri”
Web Servis:
Ölçüm Noktası Talep Kaydetme: /metering/point/demand/create
Ö.N. Talep Listeleme:

/metering/point/demand/list

Ö.N. Talep Validasyon:

/metering/point/demand/validate

Ö.N. Talebi Abone Güncelleme: /metering/point/demand/customer/update
Tahliye Talebi Reddetme Servisi: /evacuation-request/deny
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GİRİŞ

1

Ölçüm noktası kullanım durumu kullanımda olan noktalar için kullanım durumu
güncelleme işlemi Ölçüm Noktası Listeleme alanından yapılamamaktadır. Dağıtım Şirketleri ve
OSB’ler tarafından;






Ölçüm noktasındaki tüketicinin tahliye olması,
Ölçüm noktasındaki tüketicinin değişmesi ve yeni tüketicinin Görevli Tedarik
Şirketi/Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği ile Perakende Satış Sözleşmesi imzalamak
için başvuru yapması,
Yıkım, yangın, hatalı kayıt nedenleriyle ölçüm noktasının pasife alınmasının gerekmesi,
Hatalı olarak ölçüm noktası tipi serbest tüketici seçilen noktanın serbest olmayan tüketici
olarak güncellenmesinin gerekmesi

durumlarında ayın 20’sinden önceki ikinci işgünü saat 23.59’a kadar tahliye talebi verilmesi
gerekmektedir. Ölçüm noktasının pasife alınması veya st olmayan olarak değiştirilmesinin
gerekmesi durumlarında tahliye talebi kesinleştikten sonra bu işlemlerin yapılması
gerekmektedir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 7-1-b kapsamındaki
limit altı tahliye işlemlerinin konuya ilişkin yapılan duyurulara göre yürütülmesi
gerekmektedir.
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MANUEL TAHLİYE TALEBİ KAYDETME

 PYS’de sırasıyla, Kayıt İşlemleri
>> Serbest Tüketici İşlemleri >>
Ölçüm Noktası Talep Ekranı
seçildikten sonra “yeni talep”
butonu ile süreç ilerletilir.

 Yeni talep seçildikten sonra
açılan sayfada talep edilecek
ölçüm noktasına ait ETSO Kodu
yazılır ve “talep et” butonu
tuşlanır.
 Açılan yeni ekranda “kaydet”
tuşlanarak süreç tamamlanır.
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EXCEL İLE TOPLU TAHLİYE TALEBİ KAYDETME

Tahliye taleplerinin toplu olarak yapılabilmesi için https://www.epias.com.tr/piyasa-kayitsureci/dengeleme-ve-uzlastirma-sistemi-formlari linkinden erişilebilecek olan Ölçüm Noktası
Talep Formunun doldurularak aşağıda anlatıldığı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Tahliye
talebi için Ölçüm Noktası Talep Formunun sadece ilk sütunun (EIC Kodu alanı) doldurulması
yeterli olacaktır.


PYS’de sırasıyla, Kayıt İşlemleri >>
Serbest Tüketici İşlemleri >> Ölçüm Noktası
Talep Ekranı seçildikten sonra “toplu talep et”
butonu ile süreç ilerletilir.
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Dosya seç butonu ile Ölçüm
Noktası Talep Formu seçilir
(max.2000kb) ve “yükle” butonuna
basılır.

Yüklenen dosyadaki veriler
ekranda listelenecek olup kaydet
butonuna basılarak kayıt tamamlanır.
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TAHLİYE TALEPLERİNİN PASİFE ALINMASI

Tahliye talepleri, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 30/A 6.
Fıkrada tanımlanan sürecin sonuna kadar pasife alınabilmektedir.

 Listelenen taleplerin satır sonunda bulunan ”güncelle” ikonları ile süreç ilerletilecektir.
 Talep listeleme ekranından pasife alınan talebin, “Talep Durum” alanı kontrol edilmelidir.
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TAHLİYE TALEPLERİNİN TEDARİKÇİLER TARAFINDAN RED
EDİLMESİ

Tedarikçiler, portföylerinde bulunan ölçüm noktaları ve ilgili dönemde talep ettiği ölçüm
noktaları için yapılmış olan tahliye taleplerini talep listeleme sayfasında anlık olarak
görüntüleyebilmektedir. Portföyde bulunan noktalar için yapılan tahliye talepleri, ölçüm
noktasının mevcut tedarikçisi tarafından tahliye talebinin kaydedildiği tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde reddedilerek pasife alınabilir.
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TAHLİYE TALEPLERİNİN LİSTELENMESİ

Açık olan serbest tüketici talep dönemi ve geçmiş dönemlere ait tahliye talepleri
görüntülenebilir ve excel dosyasında indirilebilmektedir. Tahliye talepleri kesinleştiğinde okuma
yükümlülüğünden çıkan sayaçlar listesinde listelenebilir.

 PYS’de sırasıyla, Kayıt İşlemleri >>
Serbest Tüketici İşlemleri >> Ölçüm
Noktası Talep Ekranı seçilir.
 Filtreler kullanılarak sorgu
özelleştirilebilir. Her filtreden sonra
“ekle” butonuna basılmalıdır.
 “Talep Tür” filtresi “Benim
Taleplerim” seçilmelidir.
 Son olarak “Sorgula” butonu
tuşlanarak listeleme yapılır.
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 “Excel” butonu seçilerek listelenen taleplerin dışa aktarımı gerçekleştirilebilir.

3

ENTEGRASYON NOKTALARI

Tedarikçiler tarafından yürütülen talep süreçleri sonucunda




Sayaç işlemleri kayıtları oluşturulmakta, güncellenmekte ve pasife alınmakta,
Ölçüm noktası tedarik tipi alanı güncellenmekte,
Yeni tedarikçi adına tedarikçi tarafından girilen abone bilgileri ile abone kaydı oluşmakta
ve eski tedarikçi için mevcut olan abone kaydı sonlanmaktadır.

Bir ölçüm noktasının talep edilebilmesi için ölçüm noktasının sayaç okuyan kurum tarafından
serbest tüketici olarak kaydedilmiş olması (ölçüm noktası tipinin serbest tüketici olması) ve ölçüm
noktası durumunun aktif olması gerekmektedir.
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VERSİYON LİSTESİ

Açıklama

Versiyon
1.0

Döküman yayınlandı.

Tarih
29.06.2018
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TELEFON: 0212 264 15 70/71
E-POSTA: st@epias.com.tr
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