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KARŞILIĞI OLMAYAN PİYASA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNTEM 

 

DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR CETVEL  

 

 

MEVCUT MADDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

İkili anlaşma bildirimleri kapsamında karşılığı 

olmayan satış işlemi 

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 68 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürecin 

tamamlanması sonucu Sistem İşletmecisi 

tarafından kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim 

programlarının Piyasa İşletmecisine bildirilmesini 

müteakip, saat 16:30 itibari ile bir sonraki gün için 

karşılığı olmayan ikili anlaşma satış işlemlerine 

ilişkin tespit aşağıdaki formüllere göre yapılır; 

 

 

 

𝐾𝑂İ𝐴𝑆𝑀𝑝,𝑠 = (𝐺Ö𝑃𝑆𝑀𝑝,𝑠 + İ𝐴𝑆𝑀𝑝,𝑠)

− 𝑚𝑎𝑘𝑠[𝑇𝑀, (𝐾𝐺Ü𝑃𝑝,𝑠

+ 𝐺Ö𝑃𝐴𝑀𝑝,𝑠 + İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠

+ 𝑆𝑃İ𝑀𝑝,𝑠 + 𝐿Ü𝑀𝑝,𝑠) × 𝑟] 

(2a) 

 

İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠 = 𝑃𝐾İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠

+𝑚𝑎𝑘𝑠(𝑇𝐶𝐴𝑇𝑝,𝑠, İİ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠) 

(2b) 

İkili anlaşma bildirimleri kapsamında karşılığı 

olmayan satış işlemi 

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 68 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürecin 

tamamlanması sonucu Sistem İşletmecisi 

tarafından kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim 

programlarının Piyasa İşletmecisine bildirilmesini 

İkili anlaşma bildirim sürecinin tamamlanmasını 

müteakip, saat 16:30 17:00 itibari ile bir sonraki 

gün için karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemlerine ilişkin tespit aşağıdaki formüllere göre 

yapılır; 

 

𝐾𝑂İ𝐴𝑆𝑀𝑝,𝑠 = (𝐺Ö𝑃𝑆𝑀𝑝,𝑠 + İ𝐴𝑆𝑀𝑝,𝑠)

− 𝑚𝑎𝑘𝑠[𝑇𝑀, (𝐾𝐺Ü𝑃𝑝,𝑠

+ 𝐺Ö𝑃𝐴𝑀𝑝,𝑠 + İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠

+ 𝑆𝑃İ𝑀𝑝,𝑠 + 𝐿Ü𝑀𝑝,𝑠) × 𝑟] 

(2a) 

 

İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠 = 𝑃𝐾İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠

+𝑚𝑎𝑘𝑠(𝑇𝐶𝐴𝑇𝑝,𝑠, İİ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠) 

(2b) 

İkili anlaşma bildirimleri kapsamında karşılığı 

olmayan satış işlemi 

MADDE 7- (1) İkili anlaşma bildirim sürecinin 

tamamlanmasını müteakip, saat 17:00 itibari ile bir 

sonraki gün için karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış işlemlerine ilişkin tespit aşağıdaki formüllere 

göre yapılır; 

 

 

 

 

 

𝐾𝑂İ𝐴𝑆𝑀𝑝,𝑠 = (𝐺Ö𝑃𝑆𝑀𝑝,𝑠 + İ𝐴𝑆𝑀𝑝,𝑠)

− 𝑚𝑎𝑘𝑠[𝑇𝑀, (𝐾𝐺Ü𝑃𝑝,𝑠

+ 𝐺Ö𝑃𝐴𝑀𝑝,𝑠 + İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠

+ 𝑆𝑃İ𝑀𝑝,𝑠 + 𝐿Ü𝑀𝑝,𝑠) × 𝑟] 

(2a) 

 

İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠 = 𝑃𝐾İ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠

+𝑚𝑎𝑘𝑠(𝑇𝐶𝐴𝑇𝑝,𝑠, İİ𝐴𝐴𝑀𝑝,𝑠) 

(2b) 
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KOİASMp,s > 0 ise yapılan işlem karşılığı olmayan 

ikili anlaşma satış işlemi olarak değerlendirilir. 

KOİASMp,s ≤ 0 ise yapılan işlem karşılığı olmayan 

ikili anlaşma satış işlemi olarak değerlendirilmez. 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan formüllerde geçen; 

KOİASMp,s :“p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış miktarını, 

GÖPSMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki gün öncesi piyasası satış 

miktarını, 

İASMp,s   : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki, Sistem İşletmecisiyle 

ihracat yönünde yapılan PYS’de kayıtlı ikili 

anlaşma bildirimleri verisi hariç ikili anlaşma satış 

miktarını, 

KGÜPp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki Yönetmeliğin 68 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen sürecin tamamlanması sonucu Sistem 

İşletmecisi tarafından bildirilen kesinleşmiş gün 

öncesi üretim/tüketim programını, 

GÖPAMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki gün öncesi piyasası alış 

miktarını, 

İAAMp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki ikili anlaşma alış 

miktarını, 

SPİMp,s   : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki senkron paralel olmayan 

bağlantı noktalarından gerçekleştirilen ithalat 

miktarı toplamını, 

LÜMp,s  : Yönetmeliğin 17 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 

KOİASMp,s > 0 ise yapılan işlem karşılığı olmayan 

ikili anlaşma satış işlemi olarak değerlendirilir. 

KOİASMp,s ≤ 0 ise yapılan işlem karşılığı olmayan 

ikili anlaşma satış işlemi olarak değerlendirilmez. 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan formüllerde geçen; 

KOİASMp,s :“p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış miktarını, 

GÖPSMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki gün öncesi piyasası satış 

miktarını, 

İASMp,s   : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki, Sistem İşletmecisiyle 

ihracat yönünde yapılan PYS’de kayıtlı ikili 

anlaşma bildirimleri verisi hariç ikili anlaşma satış 

miktarını, 

KGÜPp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki Yönetmeliğin 68 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen sürecin tamamlanması sonucu Sistem 

İşletmecisi tarafından bildirilen kesinleşmiş gün 

öncesi üretim/tüketim programını, 

GÖPAMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki gün öncesi piyasası alış 

miktarını, 

İAAMp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki ikili anlaşma alış 

miktarını, 

SPİMp,s   : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki senkron paralel olmayan 

bağlantı noktalarından gerçekleştirilen ithalat 

miktarı toplamını, 

LÜMp,s  : Yönetmeliğin 17 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 

KOİASMp,s > 0 ise yapılan işlem karşılığı olmayan 

ikili anlaşma satış işlemi olarak değerlendirilir. 

KOİASMp,s ≤ 0 ise yapılan işlem karşılığı olmayan 

ikili anlaşma satış işlemi olarak değerlendirilmez. 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan formüllerde geçen; 

KOİASMp,s :“p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış miktarını, 

GÖPSMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki gün öncesi piyasası satış 

miktarını, 

İASMp,s   : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki, Sistem İşletmecisiyle 

ihracat yönünde yapılan PYS’de kayıtlı ikili 

anlaşma bildirimleri verisi hariç ikili anlaşma satış 

miktarını, 

KGÜPp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki Yönetmeliğin 68 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen sürecin tamamlanması sonucu Sistem 

İşletmecisi tarafından bildirilen kesinleşmiş gün 

öncesi üretim/tüketim programını, 

GÖPAMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi içerisindeki gün öncesi piyasası alış 

miktarını, 

İAAMp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki ikili anlaşma alış 

miktarını, 

SPİMp,s   : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi içerisindeki senkron paralel olmayan 

bağlantı noktalarından gerçekleştirilen ithalat 

miktarı toplamını, 

LÜMp,s  : Yönetmeliğin 17 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 
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kategoride yer alan “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemindeki “u” uzlaştırma dönemi sayısı 

ile Piyasa İşletmecisi kayıtlarındaki işletmedeki 

güç toplamının çarpılması sonucu hesaplanan 

günlük  maksimum üretim miktarını, 

PKİAAMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi için ithalat yönünde yapılan hariç PYS’de  

onaylı günlük toplam ikili anlaşma bildirimleri 

verisini, 

TCATp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi için Sistem İşletmecisi tarafından 

gönderilen günlük toplam yurtdışı kapasite ihale 

verisini, 

İİAAMp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi için ithalat yönünde yapılan PYS’de 

onaylı günlük toplam ikili anlaşma bildirimleri 

verisini, 

TM   : Piyasa işletmecisi tarafından 

belirlenen tolerans miktarını,  

r   : Piyasa işletmecisi tarafından 

belirlenen tolerans katsayısını 

ifade eder. 

 

(3) Karşılığı olmayan ikili anlaşma satış işlemi 

olarak tespit edilen ikili anlaşma satış miktarlarının 

tamamı PYS aracılığıyla iptal edilir ve bu husus 

ilgili piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla 

bildirilir. 

 

(4) İthalat kapsamında yapılan ikili anlaşma 

bildirimleri verisi olarak, Sistem İşletmecisi 

tarafından gönderilen günlük toplam TEİAŞ 

Kapasite İhale Sistemi verisi veya PYS’de kayıtlı 

ithalat yönünde yapılan onaylı günlük toplam ikili 

kategoride yer alan “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemindeki “u” uzlaştırma dönemi sayısı 

ile Piyasa İşletmecisi kayıtlarındaki işletmedeki 

güç toplamının çarpılması sonucu hesaplanan 

günlük  maksimum üretim miktarını, 

PKİAAMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi için ithalat yönünde yapılan hariç PYS’de  

onaylı günlük toplam ikili anlaşma bildirimleri 

verisini, 

TCATp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi için Sistem İşletmecisi tarafından 

gönderilen günlük toplam yurtdışı kapasite ihale 

verisini, 

İİAAMp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi için ithalat yönünde yapılan PYS’de 

onaylı günlük toplam ikili anlaşma bildirimleri 

verisini, 

TM   : Piyasa işletmecisi tarafından 

belirlenen tolerans miktarını,  

r   : Piyasa işletmecisi tarafından 

belirlenen tolerans katsayısını 

ifade eder. 

 

(3) Karşılığı olmayan ikili anlaşma satış işlemi 

olarak tespit edilen ikili anlaşma satış miktarlarının 

tamamı PYS aracılığıyla iptal edilir ve bu husus 

ilgili piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla 

bildirilir. 

 

(4) İthalat kapsamında yapılan ikili anlaşma 

bildirimleri verisi olarak, Sistem İşletmecisi 

tarafından gönderilen günlük toplam TEİAŞ 

Kapasite İhale Sistemi verisi veya PYS’de kayıtlı 

ithalat yönünde yapılan onaylı günlük toplam ikili 

kategoride yer alan “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemindeki “u” uzlaştırma dönemi sayısı 

ile Piyasa İşletmecisi kayıtlarındaki işletmedeki 

güç toplamının çarpılması sonucu hesaplanan 

günlük  maksimum üretim miktarını, 

PKİAAMp,s : “p” piyasa katılımcısının “s” avans 

dönemi için ithalat yönünde yapılan hariç PYS’de  

onaylı günlük toplam ikili anlaşma bildirimleri 

verisini, 

TCATp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi için Sistem İşletmecisi tarafından 

gönderilen günlük toplam yurtdışı kapasite ihale 

verisini, 

İİAAMp,s  : “p” piyasa katılımcısının “s” 

avans dönemi için ithalat yönünde yapılan PYS’de 

onaylı günlük toplam ikili anlaşma bildirimleri 

verisini, 

TM   : Piyasa işletmecisi tarafından 

belirlenen tolerans miktarını,  

r   : Piyasa işletmecisi tarafından 

belirlenen tolerans katsayısını 

ifade eder. 

 

(3) Karşılığı olmayan ikili anlaşma satış işlemi 

olarak tespit edilen ikili anlaşma satış miktarlarının 

tamamı PYS aracılığıyla iptal edilir ve bu husus 

ilgili piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla 

bildirilir. 

 

(4) İthalat kapsamında yapılan ikili anlaşma 

bildirimleri verisi olarak, Sistem İşletmecisi 

tarafından gönderilen günlük toplam TEİAŞ 

Kapasite İhale Sistemi verisi veya PYS’de kayıtlı 

ithalat yönünde yapılan onaylı günlük toplam ikili 
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anlaşma bildirimleri verisinden büyük olan 

kullanılır. 

 

(5) Senkron paralel olmayan bağlantı 

noktalarından gerçekleştirilen ithalat miktarları 

verisinin Sistem İşletmecisi tarafından Piyasa 

İşletmecisine gönderilmesi durumunda birinci 

fıkrada belirtilen karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış işlemi hesabında dikkate alınır. 

 

(6) Piyasa katılımcılarının birinci fıkra kapsamına 

giren işlemleri nedeniyle Sistem İşletmecisiyle 

ithalat-ihracat kapsamında yapılan ikili anlaşma 

bildirimleri iptal edilmez. 

 

(7) Karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemlerinin tespiti sonucunda alıcı konumunda 

bulunan piyasa katılımcılarının işlemlerine ilişkin 

kontrol aşağıdaki şekilde yapılır; 

a) Aynı fatura döneminde ilk kez iptal edilen satış 

yönlü ikili anlaşmaların alıcısı konumundaki 

piyasa katılımcılarının kayıtlı ikili anlaşma 

bildirimleri için yeni duruma göre tekrar birinci 

fıkra kapsamındaki kontrol işlemi uygulanmaz.  

b) Satıcı ve alıcı tarafların aynı olduğu piyasa 

katılımcıları için aynı fatura döneminde birden çok 

kez ikili anlaşma bildirimlerinin iptal edilmesi 

halinde bu işlemlerde alıcı konumunda bulunan 

piyasa katılımcısı için de birinci fıkra 

kapsamındaki kontrol uygulanır. 

c) (b) bendinde belirtilen nedenle uygulanan 

kontrol işlemi sonucu satış yönlü işlemleri iptal 

edilen ikili anlaşmaların alıcısı konumunda 

bulunan piyasa katılımcılarına ise yeni duruma 

anlaşma bildirimleri verisinden büyük olan 

kullanılır. 

 

(5) Senkron paralel olmayan bağlantı 

noktalarından gerçekleştirilen ithalat miktarları 

verisinin Sistem İşletmecisi tarafından Piyasa 

İşletmecisine gönderilmesi durumunda birinci 

fıkrada belirtilen karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış işlemi hesabında dikkate alınır. 

 

(6) Piyasa katılımcılarının birinci fıkra kapsamına 

giren işlemleri nedeniyle Sistem İşletmecisiyle 

ithalat-ihracat kapsamında yapılan ikili anlaşma 

bildirimleri iptal edilmez. 

 

(7) Karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemlerinin tespiti sonucunda alıcı konumunda 

bulunan piyasa katılımcılarının işlemlerine ilişkin 

kontrol aşağıdaki şekilde yapılır; 

a) Aynı fatura döneminde ilk kez iptal edilen satış 

yönlü ikili anlaşmaların alıcısı konumundaki 

piyasa katılımcılarının kayıtlı ikili anlaşma 

bildirimleri için yeni duruma göre tekrar birinci 

fıkra kapsamındaki kontrol işlemi uygulanmaz.  

b) Satıcı ve alıcı tarafların aynı olduğu piyasa 

katılımcıları için aynı fatura döneminde birden çok 

kez ikili anlaşma bildirimlerinin iptal edilmesi 

halinde bu işlemlerde alıcı konumunda bulunan 

piyasa katılımcısı için de birinci fıkra 

kapsamındaki kontrol uygulanır. 

c) (b) bendinde belirtilen nedenle uygulanan 

kontrol işlemi sonucu satış yönlü işlemleri iptal 

edilen ikili anlaşmaların alıcısı konumunda 

bulunan piyasa katılımcılarına ise yeni duruma 

anlaşma bildirimleri verisinden büyük olan 

kullanılır. 

 

(5) Senkron paralel olmayan bağlantı 

noktalarından gerçekleştirilen ithalat miktarları 

verisinin Sistem İşletmecisi tarafından Piyasa 

İşletmecisine gönderilmesi durumunda birinci 

fıkrada belirtilen karşılığı olmayan ikili anlaşma 

satış işlemi hesabında dikkate alınır. 

 

(6) Piyasa katılımcılarının birinci fıkra kapsamına 

giren işlemleri nedeniyle Sistem İşletmecisiyle 

ithalat-ihracat kapsamında yapılan ikili anlaşma 

bildirimleri iptal edilmez. 

 

(7) Karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemlerinin tespiti sonucunda alıcı konumunda 

bulunan piyasa katılımcılarının işlemlerine ilişkin 

kontrol aşağıdaki şekilde yapılır; 

a) Aynı fatura döneminde ilk kez iptal edilen satış 

yönlü ikili anlaşmaların alıcısı konumundaki 

piyasa katılımcılarının kayıtlı ikili anlaşma 

bildirimleri için yeni duruma göre tekrar birinci 

fıkra kapsamındaki kontrol işlemi uygulanmaz.  

b) Satıcı ve alıcı tarafların aynı olduğu piyasa 

katılımcıları için aynı fatura döneminde birden çok 

kez ikili anlaşma bildirimlerinin iptal edilmesi 

halinde bu işlemlerde alıcı konumunda bulunan 

piyasa katılımcısı için de birinci fıkra 

kapsamındaki kontrol uygulanır. 

c) (b) bendinde belirtilen nedenle uygulanan 

kontrol işlemi sonucu satış yönlü işlemleri iptal 

edilen ikili anlaşmaların alıcısı konumunda 

bulunan piyasa katılımcılarına ise yeni duruma 
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göre birinci fıkra kapsamındaki kontrol işlemi 

ikinci kez uygulanmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Piyasa katılımcıları saat 16:50’ye kadar, 

karşılığı olmayan ikili anlaşma satış işlemi tespiti 

sonucunda iptal edilen ikili anlaşma satış 

bildirimleri için Piyasa İşletmecisine PYS 

aracılığıyla itiraz edebilirler. Bu itirazlar, sadece 

Sistem İşletmecisi tarafından işletilen TPYS’de yer 

alan KGÜP değerleri karşılaştırılarak 

değerlendirilir. Söz konusu KGÜP değerlerine 

ilişkin olmayan itirazlar kabul edilmez. İtirazların 

Piyasa İşletmecisi tarafından haklı bulunması 

durumunda, gerekli düzeltme işlemleri yapılır.   

 

(9) Sekizinci fıkra kapsamında yapılan kontroller 

tamamlandıktan sonraki süreçte birinci fıkra 

kapsamında karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemi olarak değerlendirilecek bildirimler, 

PYS’ye kaydedilmez. İkili anlaşma bildirimde 

bulunan satıcı konumundaki piyasa katılımcıları 

tarafından PYS’ye kaydedilen onaylı ikili anlaşma 

satış bildirimleri için 16:50 den sonra satış 

miktarını azaltıcı yönde güncelleme işlemi 

yapılamaz. 

 

göre birinci fıkra kapsamındaki kontrol işlemi 

ikinci kez uygulanmaz. 

 

(8) Sistem İşletmecisi tarafından kesinleşmiş gün 

öncesi üretim/tüketim programlarının Piyasa 

İşletmecisine bildirilmesini müteakip saat 

16:10’da, piyasa katılımcılarına PYS ekranları 

aracılığıyla karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemlerine ilişkin ön bildirim yapılır. 

 

(89) Piyasa katılımcıları saat 16:50’ye 17:15’e 

kadar, karşılığı olmayan ikili anlaşma satış işlemi 

tespiti sonucunda iptal edilen ikili anlaşma satış 

bildirimleri için Piyasa İşletmecisine PYS 

aracılığıyla itiraz edebilirler. Bu itirazlar, sadece 

Sistem İşletmecisi tarafından işletilen TPYS’de yer 

alan KGÜP değerleri karşılaştırılarak 

değerlendirilir. Söz konusu KGÜP değerlerine 

ilişkin olmayan itirazlar kabul edilmez. İtirazların 

Piyasa İşletmecisi tarafından haklı bulunması 

durumunda, gerekli düzeltme işlemleri yapılır.  

  

(9) Sekizinci fıkra kapsamında yapılan kontroller 

tamamlandıktan sonraki süreçte birinci fıkra 

kapsamında karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemi olarak değerlendirilecek bildirimler, 

PYS’ye kaydedilmez. İkili anlaşma bildirimde 

bulunan satıcı konumundaki piyasa katılımcıları 

tarafından PYS’ye kaydedilen onaylı ikili anlaşma 

satış bildirimleri için 16:50 den sonra satış 

miktarını azaltıcı yönde güncelleme işlemi 

yapılamaz. 

 

göre birinci fıkra kapsamındaki kontrol işlemi 

ikinci kez uygulanmaz. 

 

(8) Sistem İşletmecisi tarafından kesinleşmiş gün 

öncesi üretim/tüketim programlarının Piyasa 

İşletmecisine bildirilmesini müteakip saat 

16:10’da, piyasa katılımcılarına PYS ekranları 

aracılığıyla karşılığı olmayan ikili anlaşma satış 

işlemlerine ilişkin ön bildirim yapılır. 

 

(9) Piyasa katılımcıları saat 17:15’e kadar, karşılığı 

olmayan ikili anlaşma satış işlemi tespiti 

sonucunda iptal edilen ikili anlaşma satış 

bildirimleri için Piyasa İşletmecisine PYS 

aracılığıyla itiraz edebilirler. Bu itirazlar, sadece 

Sistem İşletmecisi tarafından işletilen TPYS’de yer 

alan KGÜP değerleri karşılaştırılarak 

değerlendirilir. Söz konusu KGÜP değerlerine 

ilişkin olmayan itirazlar kabul edilmez. İtirazların 

Piyasa İşletmecisi tarafından haklı bulunması 

durumunda, gerekli düzeltme işlemleri yapılır.   

 

 

 


