
DUY kapsamında gerçekleştirilecek “Kategori” tüzel kişilik kayıtları hakkında açıklama 

17.11.2018 tarih ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 

Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 

(Yönetmelik) 2. Maddesi kapsamında;  Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin portföylerinde yer alan 

üretim tesislerinin bir veya birden fazlasının uzlaştırma hesaplamalarının tesis bazında ayrı ayrı 

yapılması ve talep edilen tesislerin her birinin aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak 

kaydedilmesi ile ilgili olarak, kayıt işlemleri sürecinde yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır. 

1. Üretim portföylerinde bulunan üretim tesislerinden bir veya birden fazlasını 

Yönetmelik kapsamında  “kategori” olarak kaydının yapılmasını talep eden piyasa 

katılımcıları aşağıda örneği verilen bir dilekçe ile EPİAŞ’a başvuru yapacaklardır. 

Başvuru dilekçe örneği: 

PK…….. kodu ile EPİAŞ’a kayıtlı ………………….  olarak, aynı tüzel kişiliğimiz altında 

bulunan tesislerimizden ……. Lisans numaralı …………. Üretim tesisimizin / tesislerimizin 

“kategori” tesisi olarak farklı tüzel  kişilik  altında  kaydının yapılması, ……. Lisans 

numaralı tesisimizin/ tesislerimizin ise mevcut PK……….. kodlu tüzel kişiliğimiz 

portföyünde kalması için gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

2. Katılımcıların, hangi tesisin “kategori” tesisi olarak farklı tüzel kişilik altında kaydının 

yapılacağını, hangi tesisin ise mevcut tüzel kişilik altında (ana organizasyon) kalmaya 

devam edeceğini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. 

3. Katılımcılar, “Kategori” tesislerinin kaydedileceği farklı tüzel kişiliklerin kaydı için  

https://www.epias.com.tr/online-kayit adresinde yer alan online kayıt formu ile ilk 

kayıt başvurusu yapacaktır. Her bir kategori tesisi için ayrı ayrı online kayıt formu  

doldurulacaktır.   

4. “Kategori” organizasyonuna dahil edilecek üretim tesisi için, online kayıt formunda 
“Lisans Bilgileri” kısmında Lisans Tipi “Üretim Lisansına Sahip Tüzel Kişilik “ olarak 
seçildiğinde çıkan ” Bu lisans, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17. Maddesi 4. 
Fıkrası kapsamında, Kategori Organizasyonuna dahil edilsin.” metninin  yanındaki kutucuğun 
işaretlenmesi gerekmektedir  
 

 
 

https://www.epias.com.tr/online-kayit


5. Kayıt yapılacak her bir “kategori” tüzel kişiliği için, başlangıç teminatı yatırılması 
zorunludur.  

6. Mevcut durumda EPİAŞ’a kayıtlı bir “Ana organizasyon” altında yer alan üretim tesisi/ 
tesisleri,“kategori” başvurusunun yapıldığı fatura dönemini izleyen fatura döneminden 
itibaren geçerli olacak şekilde “kategori” organizasyonu portföyüne dahil edilir.   
 
 


