
KAYDI MEVCUT OLMAYAN VEYA KULLANIM TİPİ GÜNCEL 

OLMAYAN ÖLÇÜM NOKTASI TALEBİ SÜRECİ 

Kapsam: TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin veri tabanına ilişkin yükümlülüklerini 

yerine getirmemesinden kaynaklı olarak kayıtlı olmaması veya ölçüm noktası tipinin hatalı 

olması (kullanım tipinin ‘st olmayan’ olması) nedeniyle tedarikçiler tarafından talebi 

yapılamayan serbest tüketici ölçüm noktaları için ölçüm noktası kaydının yapılması ya da 

güncellenmesinin sağlanması suretiyle EPİAŞ tarafından portföye ekleme talebinin 

gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.  

Dayanak: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 30-B maddesi 5.  

fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

1. İlgili talep dönemi içerisinde sürece ilişkin tarihleri içeren duyuru, EPİAŞ tarafından 

web sayfasında yayınlanır. 

 

2. Duyuruyu müteakiben içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş 

günü, kayıtlı olmaması veya ölçüm noktası tipinin hatalı olması (st olmayan) nedeniyle 

tedarikçiler tarafından talebi yapılamayan ölçüm noktalarının listesi KMO Talep Formu 

kullanılarak st@epias.com.tr adresi üzerinden EPİAŞ’a iletilmesi gerekmektedir. 

 

3. İletim sistemine bağlı ölçüm noktalarının kaydının bulunamaması nedeniyle talep 

yapılamadığı durumda, bu listeye konulmadan ilgili talep süresi içerisinde söz konusu 

mail adresinden EPİAŞ’a iletilmesi gerekmektedir. 

 

4. Tedarikçiler tarafından EPİAŞ’a iletilen ölçüm noktaları EPİAŞ tarafından ayrıştırılarak 

ilgili sayaç okuyan kurumlara belirtilen süre içerisinde kayıtların veya 

güncellemelerin yapılması için gönderilir. Formata uygun olmayan ya da süresi 

içerisinde yapılmayan başvurular ile ikili anlaşması mevcut olduğunun beyan 

edilmediği başvurular bu aşamada değerlendirme dışı bırakılarak işleme alınmaz. 

 

 

5. Sayaç okuyan kurumların EPİAŞ tarafından kendilerine iletilen ölçüm noktaları için 

belirtilen süre içerisinde gerekmesi durumunda düzeltme yapmaları, ayrıca işlem 

yapılıp yapılmadığına, yapılmadı ise gerekçesine ilişkin olarak EPİAŞ’a geri dönüş 

yapmaları gerekmektedir.  

 

6. Belirtilen tarihlere kadar sayaç okuyan kurum tarafından  kaydı  veya güncellemesi 

yapılan ölçüm noktalarının talep işlemleri ön bildirim tarihinden önce EPİAŞ tarafından 

gerçekleştirilir. Kaydı 1.maddede belirtilen duyuru yayımlanmadan önce 

gerçekleştirilmiş olan ya da kullanım tipi duyuru yayınlanmadan önce talep edilmeye 

uygun olan ölçüm noktaları değerlendirme dışı bırakılır, bu başvurularla ilgili EPDK’ya 

raporlama yapılır. 

 

 

 

 

mailto:st@epias.com.tr


7. EPİAŞ tarafından talep işleminin tamamlanmasını müteakip duyuru yayınlanır. Tüm 

tedarikçiler tarafından duyuru yayınlanmasını müteakip talep listelerinin kontrol 

edilmesi ve hatalı talep olması durumunda Yönetmeliğin 30-A maddesi 11. Fıkrasında 

belirtilen süre içerisinde ilgili talebin pasife alınması gerekmektedir. İlgili serbest 

tüketici talepleri için ikili anlaşması mevcut olmaması veya talebin hatalı olması 

durumunda oluşacak yasal sorumluluk tamamen tedarikçilere ait olmak üzere bu 

tarihten sonra mevzuat gereği düzeltme yapılmaz. 

 

8. Ön bildirim yayınlanmadan önce EPİAŞ tarafından kaydedilmiş olan talepler için 

Yönetmeliğin 30/B 2. Fıkrası kapsamında talep sahibi tedarikçiler tarafından Abonelik 

İşlemleri Kaydı gerçekleştirilir. Bu işlemler, Ölçüm Noktası Talep Ekranı üzerinden 

talep abone bilgileri güncellenmesi ile gerçekleştirilir. Ön bildirim yayınlanıncaya kadar 

Tedarikçiler tarafından abonelik bilgileri kaydedilmeyen talepler pasife alınır. 

 

9. İşlemlerin tamamlanmasını müteakip olarak ilgili talep dönemi için bu süreç 

kapsamında yapılan işlemlere ilişkin tüm veriler, sayaç okuyan kurum ve tedarikçi 

bazında kırılımları içerecek şekilde EPDK’ya raporlanır.  

 


