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1. Uzlaştırma Bildirimi 
- Fatura dönemlerine ait uzlaştırma bildirimlerine ait veriler gösterilir. 

 

Şekil 1: Uzlaştırma Bildirimi 

1- Fatura Dönemi: Görüntülenmek istenilen uzlaştırma bildiriminin fatura dönemi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Uzlaştırma Durumu: Seçilen fatura dönemine ait uzlaştırma durumu gösterilir. Uzlaştırma 

durumu “Açık” ise ilgili fatura dönemine ait uzlaştırma hesabının yapılmadığı, uzlaştırma 

durumu “Ön Uzlaştırma Bildirim” ise ilgili uzlaştırma dönemi için ön uzlaştırma hesabının 

yapıldığı, uzlaştırma bildirimi “Nihai Bildirim” ise son uzlaştırma hesabının yapıldığı ve verilerin 

nihai sonuç olduğu anlamına gelir. 

Uzlaştırma Kesinleşme Tarihi: Uzlaştırmanın kesinleşme tarihi gösterilir. 

 

3- İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için aylık alacak tutarlarına ait tutarlar gösterilir. 

“Tutar” başlığında yer alan veriye tıklanıldığında ilgili başlığa ait uzlaştırma sayfasına 

yönlendirilir. 

GÖP Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda satış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün İçi Piyasası’nda satış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için YEK alacak tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için dengesizlik tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Dengeleme Güç Piyasası’nda 

gerçekleşen işlemlere istinaden hesaplanan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GDDK: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyon için geçmişe dönük düzeltme kalemi 

kapsamında yapılan işlemler sonucunda oluşan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Fark Tutarı: İlgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlemler sonucu 

ortaya çıkan fark tutarın, ilgili organizasyona ait fark tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 
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SBDT: İlgili fatura döneminde sıfır bakiye düzeltme kalemine ait yapılan işlemler sonucunda 

ortaya çıkan alacak tutarın, ilgili organizasyona ait tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Temerrüt Faiz Geliri: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait temerrüt faiz gelirine ait 

tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Gecikme Zammı: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait gecikme zammı alacak tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Ödenmeyen Alacak İade: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait ödenmeyen alacak 

iade tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Ödenmeyen Alacak İade Faiz: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait ödenmeyen 

alacak iade faiz tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Toplam: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait toplam alacak tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir.  

 

4- İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için aylık borç tutarlarına ait tutarlar gösterilir. “Tutar” 

başlığında yer alan veriye tıklanıldığında ilgili başlığa ait uzlaştırma sayfasına yönlendirilir. 

GÖP Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda alış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün İçi Piyasası’nda alış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için YEK borç tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için dengesizlik tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Dengeleme Güç Piyasası’nda 

gerçekleşen işlemlere istinaden hesaplanan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GDDK: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyon için geçmişe dönük düzeltme kalemi 

kapsamında yapılan işlemler sonucunda oluşan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Fark Tutarı: İlgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlemler sonucu 

ortaya çıkan fark tutarın, ilgili organizasyona ait fark tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

SBDT: İlgili fatura döneminde sıfır bakiye düzeltme kalemine ait yapılan işlemler sonucunda 

ortaya çıkan borç tutarın, ilgili organizasyona ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Piyasa İşletim Ücreti(PİÜ): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyon için hesaplanan piyasa 

işlem ücretine ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KÜPST: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun üretim/tüketim miktarından sapması 

nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Gecikme Zammı: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait gecikme zammı borç tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Ödenmeyen Alacak: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait ödenmeyen alacak tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Toplam: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait toplam borç tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

 

5- Uzlaştırma Çalışma Tarihi: İlgili fatura dönemi için uzlaştırma hesabının yapıldığı en son tarih 

gösterilir. 

 

6- Fatura Ekranı: butonu, ilgili verilerin yer aldığı “Fatura Kalemleri” sayfasına 

yönlendirilir. 
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İndir:  butonu ile uzlaştırma bildirimi ekranında yer alan veriler excel, pdf ve csv 

formatında indirilir. 

 

2. Fatura Kalemleri 
 

 

Şekil 2: Fatura Kalemleri 

1- Fatura Dönemi: Fatura dönemi seçilir. 

Organizasyon Adı: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Fatura Tebliğ Tarihi: Fatura tebliğ tarihi gösterilir. 

Fatura Son Ödeme Tarihi: Fatura son ödeme tarihi gösterilir. 

 

3- Dışa Aktar: Fatura kalemleri sayfasında yer alan veriler xlsx, pdf ve csv formatında indirilir. 

 

4- GÖP Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda satış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan alacak tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün İçi Piyasası’nda satış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan alacak tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için YEK alacak tutarı, KDV oranı, 

KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için dengesizlik tutarı,  KDV oranı, 

KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Alacak Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Dengeleme Güç Piyasası’nda 

gerçekleşen işlemlere istinaden hesaplanan alacak tutarı KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 
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GDDK: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyon için geçmişe dönük düzeltme kalemi 

kapsamında yapılan işlemler sonucunda oluşan alacak tutarı,  KDV oranı, KDV tutarı ve KDV 

dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Fark Tutarı: İlgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlemler sonucu 

ortaya çıkan fark tutarın, ilgili organizasyona ait fark tutarı,  KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

SBDT: İlgili fatura döneminde sıfır bakiye düzeltme kalemine ait yapılan işlemler sonucunda 

ortaya çıkan alacak tutarın, ilgili organizasyona ait tutar,  KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Temerrüt Faiz Geliri: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait temerrüt faiz gelirine ait 

tutar, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Gecikme Zammı: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait gecikme zammı alacak tutarı, 

KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Ödenmeyen Alacak İade: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait ödenmeyen alacak 

iade tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Ödenmeyen Alacak İade Faiz: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait ödenmeyen 

alacak iade faiz tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

Toplam: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait toplam alacak tutarı, KDV tutarı ve KDV 

dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

  

5- GÖP Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda alış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan borç tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Gün İçi Piyasası’nda alış 

yönündeki işlemlerine istinaden hesaplanan borç tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için YEK borç tutarı, KDV oranı, KDV 

tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için dengesizlik tutarı, KDV oranı, 

KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Borç Tutarı: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemi için Dengeleme Güç Piyasası’nda 

gerçekleşen işlemlere istinaden hesaplanan borç tutarı,  KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GDDK: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyon için geçmişe dönük düzeltme kalemi 

kapsamında yapılan işlemler sonucunda oluşan borç tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Fark Tutarı: İlgili fatura dönemi için Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlemler sonucu 

ortaya çıkan fark tutarın, ilgili organizasyona ait fark tutarı, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

SBDT: İlgili fatura döneminde sıfır bakiye düzeltme kalemine ait yapılan işlemler sonucunda 

ortaya çıkan borç tutarın, ilgili organizasyona ait tutar, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil 

toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Piyasa İşletim Ücreti(PİÜ): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyon için hesaplanan piyasa 

işlem ücretine ait tutar, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 
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KÜPST: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun üretim/tüketim miktarından sapması 

nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutar,  KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Gecikme Zammı: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait gecikme zammı borç tutarı,  

KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Ödenmeyen Alacak: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait ödenmeyen alacak tutarı, 

KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Toplam: İlgili fatura döneminde ilgili organizasyona ait toplam borç tutarı, KDV tutarı ve KDV 

dahil toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

6- Fatura Göster: İlgili fatura dönemine ait olan faturayı gösterir. 

 

7- Net Alacak(TL): İlgili döneme ait alacak kalemleri toplanır ve toplam tutar gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

Net Borç(TL): İlgili döneme ait borç kalemleri toplanır ve toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

 

3. Avans Detay 
 

 

Şekil 3: Avans Detay 

1- Avans Ödeme Başlangıç Tarihi: Avans ödeme başlangıç tarihi seçilir. 

Avans Ödeme Bitiş Tarihi: Avans ödeme bitiş tarihi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Bildirim Tarihi: Filtre alanından seçilen tarihlere göre avans ödeme bildirim tarihi veya 

tarihleri gösterilir. 

Ödeme Tarihi: İlgili bildirim tarihine göre avans ödeme tarihi gösterilir. 

Ödeme Tutarı(TL): İlgili ödeme tarihine göre ilgili organizasyona ait ödeme tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

Teslim Günü: İlgili organizasyonun piyasalarda yaptığı işlemlerin geçerliliği olduğu teslim 

tarihi gösterilir. 
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A- Piyasa Katılımcısı İşlemleri: İlgili organizasyonun ilgili teslim gününde Gün Öncesi ve Gün 

İçi Piyasası’nda yaptığı işlemler sonucu hesaplanan tutarlar gösterilir. 

GÖP İşlemleri Alacak Tutar(TL): İlgili teslim gününde Gün Öncesi Piyasası’nda yapılan işlemler 

sonucu oluşan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GÖP İşlemleri Borç Tutar(TL): İlgili teslim gününde Gün Öncesi Piyasası’nda yapılan işlemler 

sonucu oluşan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GÖP İşlemleri Net Tutar(TL): GÖP işlemleri alacak tutarından borç tutarının çıkarılmasıyla 

oluşan tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İşlemleri Alacak Tutar(TL): İlgili teslim gününde Gün İçi Piyasası’nda yapılan işlemler 

sonucu oluşan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İşlemleri Borç Tutar(TL): İlgili teslim gününde Gün İçi Piyasası’nda yapılan işlemler sonucu 

oluşan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İşlemleri Net Tutar(TL): GİP işlemleri alacak tutarından borç tutarının çıkarılmasıyla oluşan 

tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

B- VEP Temerrüt İşlemleri: Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün Öncesi 

ve Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen işlemlere ait tutarlar gösterilir. 

GÖP İşlemleri Alacak Tutar(TL): Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün 

Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlem sonucu oluşan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

GÖP İşlemleri Borç Tutar(TL): Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün 

Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlem sonucu oluşan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GÖP İşlemleri Net Tutar(TL): Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün 

Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen işlem sonucu oluşan alacak tutarından borç tutarının 

çıkarılmasıyla elde edilen tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İşlemleri Alacak Tutar(TL): Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün İçi 

Piyasası’nda gerçekleşen işlem sonucu oluşan alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İşlemleri Borç Tutar(TL): Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün İçi 

Piyasası’nda gerçekleşen işlem sonucu oluşan borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İşlemleri Net Tutar(TL): Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi kapsamında Gün İçi 

Piyasası’nda gerçekleşen işlem sonucu oluşan alacak tutarından borç tutarının çıkarılmasıyla 

elde edilen tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- Toplam: “Piyasa Katılımcısı İşlemleri” ve “ VEP Temerrüt İşlemleri” alanında yer alanda yer alan 

her bir başlığa ait toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

4- VEP Temerrüt Açık: İlgili buton ile VEP temerrüt işlemlerine ait veriler avans detay sayfasındaki 

gösterimi aktif veya pasif yapılır. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 
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4. Piyasa İşletim Ücreti 
 

 

Şekil 4: Piyasa İşletim Ücreti 

 

1- Fatura Dönemi: Fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı yer alır. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

k(GÖP): Gün Öncesi Piyasası faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri içerisindeki oranını 

temsil eden katsayı gösterilir. 

I(DGP): Dengeleme Güç Piyasası faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri içerisindeki 

oranını temsil eden katsayı gösterilir. 

m(DENG): Dengesizliklerin Uzlaştırılması Piyasa faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri 

içerisindeki oranını temsil eden katsayı gösterilir. 

n (GİP): Gün İçi Dengeleme faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri içerisindeki oranını 

temsil eden katsayı gösterilir. 

 

3- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

GÖP Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminin ilgili tarihinde Gün Öncesi Piyasası faaliyetleri için 

Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün Öncesi Piyasası piyasa işletim 

ücreti sabit payına ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GÖP Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için Gün Öncesi 

Piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün Öncesi 

Piyasası piyasa işletim ücreti değişken payına ait tutar gösterilir. 
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GÖP Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için Gün Öncesi 

Piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün Öncesi 

Piyasası piyasa işletim ücretine ait tutar gösterilir. 

DGP Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminin ilgili tarihinde Dengeleme Güç Piyasası faaliyetleri 

için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Dengeleme Güç Piyasası piyasa 

işletim ücreti sabit payına ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için Dengeleme 

Güç Piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam 

Dengeleme Güç Piyasası piyasa işletim ücreti değişken payına ait tutar gösterilir. 

DGP Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için Dengeleme 

Güç Piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam 

Dengeleme Güç Piyasası piyasa işletim ücretine ait tutar gösterilir. 

Dengesizlik Sabit Tutar(TL İlgili fatura döneminin ilgili tarihinde dengesizliklerin uzlaştırılması 

faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam dengesizliklerin 

uzlaştırılması piyasa işletim ücreti sabit payına ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için 

dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek 

toplam dengesizliklerin uzlaştırılması piyasa işletim ücreti değişken payına ait tutar gösterilir. 

Dengesizlik Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için 

dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek 

toplam dengesizliklerin uzlaştırılması piyasa işletim ücretine ait tutar gösterilir. 

GİP Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminin ilgili tarihinde Gün İçi Piyasası faaliyetleri için Piyasa 

İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün İçi Piyasası piyasa işletim ücreti sabit 

payına ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için Gün İçi 

Piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün İçi 

Piyasası piyasa işletim ücreti değişken payına ait tutar gösterilir. 

GİP Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyon için Gün İçi 

Piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün İçi 

Piyasası piyasa işletim ücretine ait tutar gösterilir. 

GİP İtiraz Tutar(TL): ilgili fatura döneminde ilgili tarihte ilgili organizasyonun Gün İçi 

Piyasası’nda yaptığı işleme ait itirazda bulunması halinde haklı bulunmadıkları itirazlar için 

ödedikleri toplam itiraz ücretine ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Toplam(TL): İlgili fatura dönemindeki ilgili başlıklara ait tutarları toplamı gösterilir. 

 

4- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

 

 

5. GÖP İşlemleri  
Gün Öncesi Piyasası(GÖP)’nda yapılan işlemlerin fatura dönemine ait veriler gösterilmektedir. 
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5.1. GÖP Uzlaştırma  

 

Şekil 5: GÖP Uzlaştırma Ekranı 

- Fatura dönemine ait GÖP’te yapılan işlemler sonucu oluşan günlük toplam alacak/borç 

tutarları gösterilir. 

 

1- Fatura Dönemi: Görüntülemek istenilen GÖP fatura dönemi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Varsayılan olarak seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi gelir. İsteğe bağlı 

olarak değiştirilebilir. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında maksimum 365 gün bulunabilir. 

Bitiş Tarihi: Varsayılan olarak seçilen fatura döneminin bitiş tarihi gelir. İsteğe bağlı olarak 

değiştirilebilir. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında maksimum 365 gün bulunabilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: GÖP uzlaştırma sonuçlarının ait olduğu organizasyon adı gösterilir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- A- Piyasa Katılımcı işlemlerine ait veriler gösterilir. 

Tarih: Fatura dönemine ait teslim günü gösterilir. İlgili teslim gününe tıklandığında ilgili teslim 

günü için GÖP uzlaştırma detay verileri sayfasına yönlendirme yapılır ve seçili tarihe ait veriler 

gösterilir. 

SSM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GÖP’te gerçekleşmiş toplam satış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SST(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GÖP’te gerçekleşmiş toplam satış tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

SAM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GÖP’te gerçekleşmiş toplam alış miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SAT(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GÖP’te gerçekleşmiş toplam alış tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Fark Tutarı Borç(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyonun kendisi tarafından yapılmış olan 

ticaret için hesaplanmış fark tutarı borcu gösterilir. 

Fark Tutarı Alacak(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyonun kendisi tarafından yapılmış 

olan ticaret için hesaplanmış alacak fark tutarı gösterilir. 

 

B- VEP Temerrüt İşlemlerine ait veriler gösterilir. Varsayılanda gizli olarak gösterilir. 

SSM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında 

temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SST(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında 

temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 
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SAM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında 

temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SAT(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında 

temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Fark Tutarı Borç(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş ticaretler için hesaplanmış fark 

tutarı borcu gösterilir. 

Fark Tutarı Alacak(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş ticaretler için hesaplanmış fark 

tutarı alacağını gösterilir. 

 

3- GÖP uzlaştırma ekranında yer alan “Filtrele” butonuna basıldığında başlıklara ait verilerin seçili 

tarihler arasındaki verilerin toplamı “Toplam” satırında gösterilir. 

4-  butonu ile VEP temerrüt işlemlerine ait verilerin GÖP uzlaştırma ekranındaki 

gösterimi aktif veya pasif yapılır. 

 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

5- İlgili sayfada yer alan verilere ait sayfa numarası gösterilir. “Önceki” butonu ile bir önceki 

sayfaya ait veriler syafasına, “Sonraki” butonu ile bir sonraki sayfaya ait veriler sayfasına 

yönlendirilir. 

6- İlgili sayfada yer alan verileri göstermek için istenilen satır adedi seçilir. Veriler seçilme 

durumuna göre 5, 10, 15, 25, 50 ve 100 satırda gösterilebilir. 

  

5.2. GÖP Uzlaştırma Detay 
 

 

Şekil 6: GÖP Uzlaştırma Detay Ekranı 
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- Fatura dönemine ait GÖP’te yapılan işlemler sonucu oluşan saatlik alacak/borç tutarları, 

uzlaştırma dönem bazında gösterilir. Mevcutta uzlaştırma dönemi saatliktir. 

 

1- Fatura Dönemi: Görüntülemek istenilen GÖP fatura dönemi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Varsayılan olarak seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi gelir. İsteğe bağlı 

olarak değiştirilebilir. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında maksimum 365 gün bulunabilir. 

Bitiş Tarihi: Varsayılan olarak seçilen fatura döneminin bitiş tarihi gelir. İsteğe bağlı olarak 

değiştirilebilir. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında maksimum 365 gün bulunabilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: GÖP uzlaştırma detay sonuçlarının ait olduğu organizasyon adı gösterilir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- A- Piyasa Katılımcı işlemlerine ait veriler gösterilir. 

Tarih: Fatura dönemine ait teslim günü saat detayında gösterilir. 

PTF(TL/MWh): İlgili teslim günü her bir saat için GÖP’te oluşan Piyasa Takas Fiyatı(PTF) 

gösterilir. Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

SMF(TL/MWh): İlgili teslim günü her bir saat için oluşan Sistem Marjinal Fiyatı(SMF) gösterilir. 

Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

SSM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GÖP’te gerçekleşmiş toplam 

satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SST(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GÖP’te gerçekleşmiş toplam satış 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

SAM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GÖP’te gerçekleşmiş toplam 

alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SAT(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GÖP’te gerçekleşmiş toplam alış 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

B- VEP Temerrüt İşlemlerine ait verilerin GÖP uzlaştırma ekranındaki gösterimi aktif veya pasif 

yapılır. 

SSM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

SST(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

SAM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 

SAT(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

 

3-  butonu ile VEP temerrüt işlemlerine ait verilerin GÖP uzlaştırma detay 

ekranındaki gösterimi aktif veya pasif yapılır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 
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: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

- butonu ile ilgili sayfadaki verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

 

 

Şekil 7: GÖP Uzlaştırma Detay-Günlük Fark Tutarı alanı 

- Seçilen fatura döneminin teslim günlerine ait GÖP’te oluşan toplam günlük fark tutarı 

gösterilir. 

 

1- Tarih: 

A- Alış Satış Tutarı 

Alış Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki toplam alış tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Satış Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki toplam satış tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

B- Piyasa Eşleşme Miktarı 

Alış Miktarı(MWh): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki toplam alış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Satış Miktarı(MWh): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki toplam satış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

C- Organizasyon Eşleşme Miktarı 

Alış Miktarı(MWh): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait organizasyonun toplam alış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Satış Miktarı(MWh): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait organizasyonun toplam 

satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

D- Fark Tutarı Dağılımı 

Alış Teklifleri Fark Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki alış 

tekliflerinden kaynaklı toplam fark tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Satış Teklifleri Fark Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki satış 

tekliflerinden kaynaklı toplam fark tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Yuvarlama Fark Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait piyasadaki toplam 

yuvarlama fark tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

E- Organizasyon Fark Tutarı Dağılımı 
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Sistemlerden Alışlara İlişkin Fark Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait 

piyasadaki alış tekliflerinden kaynaklı organizasyona yansıyan toplam fark tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

Sistemlerden Satışlara İlişkin Fark Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait 

piyasadaki satış tekliflerinden kaynaklı organizasyona yansıyan toplam fark tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

Yuvarlama Fark Tutarı(TL): İlgili fatura dönemin ilgili teslim gününe ait organizasyona 

yansıyan toplam yuvarlama fark tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

: İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

 

6. GİP İşlemleri 
 

- Gün İçi Piyasası(GİP)’nda yapılan işlemlerin fatura dönemine ait veriler gösterilmektedir. 

 

6.1. GİP Uzlaştırma 

 

Şekil 8: GİP Uzlaştırma Ekranı 

- Fatura dönemine ait GİP’te yapılan işlemler sonucu oluşan günlük toplam alacak/borç tutarları 

gösterilir. 

 

1- Fatura Dönemi: Görüntülemek istenilen GİP uzlaştırma dönemi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: GİP uzlaştırma sonuçlarının ait olduğu organizasyon adı gösterilir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 
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2- Tarih: Fatura dönemine ait teslim günü gösterilir. İlgili teslim gününe tıklandığında ilgili teslim 

günü için GİP uzlaştırma detay verileri gösterilir. 

A- Piyasa katılımcısı İşlemleri 

GİPSM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GİP’te gerçekleşmiş toplam satış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPST(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GİP’te gerçekleşmiş toplam satış 

tutarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPAM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için GİP’te gerçekleşmiş toplam satış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPAT(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyonun için GİP’te gerçekleşmiş toplam alış 

tutarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

B- VEP Temerrüt İşlemleri 

GİPSM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPST(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’ında temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

GİPAM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPAT(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

 

3-  butonu ile VEP temerrüt işlemlerine ait verilerin GİP uzlaştırma ekranındaki 

gösterimi aktif veya pasif yapılır. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

4- GİP uzlaştırma ekranında yer alan “Filtrele” butonuna basıldığında başlıklara ait verilerin fatura 

dönemi için toplamı “Toplam” satırında gösterilir. 

 

6.2. GİP Uzlaştırma Detay 
 

- Fatura dönemine ait GİP’te yapılan işlemler sonucu oluşan saatlik alacak/borç tutarları, her bir 

teslimat dönemi için saat bazında gösterilir. 
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Şekil 9: GİP Uzlaştırma Detay Ekranı 

1- Fatura Dönemi: Görüntülemek istenilen GİP uzlaştırma dönemi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: GİP uzlaştırma detay sonuçlarının ait olduğu organizasyon adı gösterilir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- A- Piyasa Katılımcı işlemlerine ait veriler gösterilir. 

Tarih: Fatura dönemine ait teslim günü saat detayında gösterilir. 

PTF(TL/MWh): İlgili teslimi günü her bir saat için GÖP’te oluşan Piyasa Takas Fiyatı(PTF) 

gösterilir. Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

SMF(TL/MWh): İlgili teslim günü her bir saat için oluşan Sistem Marjinal Fiyatı(SMF) gösterilir. 

Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

GİPSM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GİP’te gerçekleşmiş 

toplam satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPST(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GİP’te gerçekleşmiş toplam 

satış tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİPAM(MWh): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GİP’te gerçekleşmiş 

toplam alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPAT(TL): İlgili teslim günü ve ilgili organizasyon için ilgili saatte GİP’te gerçekleşmiş toplam 

alış tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

B- VEP Temerrüt İşlemlerine ait veriler gösterilir. 

GİPSM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 

GİPST(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş satış tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

GİPAM(MWh): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 
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GİPAT(TL): İlgili teslim gününde ve ilgili organizasyon için ilgili saatte Vadeli Elektrik 

Piyasası(VEP)’nda temerrüt yönetimi kapsamında gerçekleşmiş alış tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

 

3-  butonu ile VEP temerrüt işlemlerine ait verilerin GİP uzlaştırma detay 

ekranındaki gösterimi aktif veya pasif yapılır. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

4- GİP uzlaştırma detay ekranında yer alan “Filtrele” butonuna basıldığında başlıklara ait verilerin 

fatura dönemi için toplamı “Toplam” satırında gösterilir. 

 

7. DGP İşlemleri 
- Organizasyonun Dengeleme Güç Piyasası’nda gerçekleşen işlemlerine ait veriler gösterilir 

7.1. DGP Uzlaştırma 
- Fatura döneminde organizasyona ait Dengeleme Güç Piyasası uzlaştırma verileri gösterilir. 

 

Şekil 10: DGP Uzlaştırma 

1- Fatura Dönemi: Fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon tarihi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 
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2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait saat bazında tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

KEYALM(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarih ve saatteki kabul edilen ve yerine getirilmiş yük 

alma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir.  

KEYALT(TL): İlgili organizasyonun ilgili tarih ve saatteki kabul edilen ve yerine getirilmiş yük 

alma miktarı üzerinden hesaplanan tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KEYATM(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarih ve saatteki kabul edilen ve yerine getirilmiş 

yük atma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KEYATT(TL): İlgili organizasyonun ilgili tarih ve saatteki kabul edilen ve yerine getirilmiş yük 

atma miktarı üzerinden hesaplanan tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KÜPSM(MWh): İlgili uzlaştırma döneminde ilgili organizasyonun üretim/tüketim miktarından 

sapma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KÜPST(TL): İlgili uzlaştırma döneminde ilgili organizasyonun üretim/tüketim miktarından 

sapması nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- KÜPST Detay: İlgili buton “KÜPST Detay” sayfasına yönlendirir. 

DGP Uzlaştırma Detay: İlgili buton “DGP Uzlaştırma Detay” sayfasına yönlendirir. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

7.2. DGP Uzlaştırma Detay 
- Fatura döneminde organizasyona ait Dengeleme Güç Piyasası uzlaştırma detay verileri 

gösterilir. 

 

Şekil 11: DGP Uzlaştırma Detay 

1- Fatura Dönemi: Fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon tarihi seçilir. Birden fazla versiyon tarihi seçilebilir. 
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Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller listelenir. 

UEVÇB: Seçilen santrale ait UEVÇB listelenir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB: İlgili santrale ait UEVÇB adı gösterilir. 

KEYALM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KEYALT(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma talimat 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi MWh’dir. 

HAM KEYALT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma 

tutarını yerine getirilmeyen yük alma talimat tutarı çıkarılmadan önceki ham hali gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

YGYALT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yerine getirilmeyen yük alma talimat tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KEYATM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KEYATT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma talimat 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi MWh’dir. 

HAM KEYATT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma 

tutarını yerine getirilmeyen yük alma talimat tutarı eklenmeden önceki ham hali gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

YGYATT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yerine getirilmeyen yük atma talimat tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

UEVM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 
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7.3. KÜPST Detay 
- Fatura döneminde organizasyona ait KÜPST detay verileri gösterilir. 

 

Şekil 12: KÜPST Detay 

1- Fatura Dönemi: Fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon tarihi seçilir. Birden fazla versiyon tarihi seçilebilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller listelenir. 

UEVÇB: Seçilen santrale ait UEVÇB listelenir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB ID: İlgili UEVÇB’ye ait ID gösterilir. 

UEVÇB Adı: İlgili UEVÇB’nin adı gösterilir. 

PTF(TL/MWh): İlgili teslim günü her bir saat için GÖP’te oluşan Piyasa Takas Fiyatı(PTF) 

gösterilir. Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

SMF(TL/MWh): İlgili teslim günü her bir saat için oluşan Sistem Marjinal Fiyatı(SMF) gösterilir. 

Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

KUDÜP(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB için kesinleşmiş uzlaştırma dönemi üretim/tüketim 

planına ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

YALM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yük alma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

YATM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yük atma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

BUDÜP(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB için yük alma ve yük atma talimatları neticesinde 

güncellenmesiyle oluşan, beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim planına ait miktar 

gösterilir. Miktarın cinsi MWH’dir. 



23 
 

UEVM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir.  

UDÜPS(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’nin beklenen üretim/tüketim miktarından sapmasına 

ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SRDM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait sekonder rezerv dengesizlik miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

KÜPSM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait üretim/tüketim miktarından sapma miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KÜPST(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait üretim/tüketim miktarından sapması nedeniyle 

ödemekle yükümlü olduğu tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

7.4. Talimat Listeleme 
- Fatura döneminde organizasyona ait talimat verileri gösterilir. 

 

Şekil 13: Talimat Listeleme 

1- Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller listelenir. 

UEVÇB: Seçilen santrale ait UEVÇB listelenir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili güne ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB: İlgili organizasyona ait UEVÇB adı gösterilir. 

Talimat ID: İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın ID’si gösterilir. 

Talimat Tip: İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın tipi gösterilir. 
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Talimat Etiket: İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın etiketi gösterilir. 

Talimat Başlangıç Saati: İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın başlangıç saati gösterilir. 

Talimat Bitiş Saati: İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın bitiş saati gösterilir.  

Talimat Miktar(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 

Talimat Enerji(MWh): Talimat süresine karşılık gelen enerji miktarıdır. 

Talimat Fiyatı(TL/MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye verilen talimatın fiyatı gösterilir. Fiyatın 

cinsi TL/MWh’dir. 

Teslim Edilemeyen Enerji(MWh):Fiziksel tesimatı sağlanamayan enerji miktarı. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

7.5. Yerine Getirilmeyen Talimat Detay 
- Fatura döneminde organizasyona ait yerine getirilmeyen talimatların detay verileri gösterilir. 

 

Şekil 14: Yerine Getirilmeyen Talimat Detay 

1- Fatura Dönemi: Fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon tarihi seçilir. Birden fazla versiyon tarihi seçilebilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller listelenir. 

UEVÇB: Seçilen santrale ait UEVÇB listelenir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili güne ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 
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Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB: İlgili organizasyona ait UEVÇB adı gösterilir. 

SMF(TL/MWh): İlgili teslim günü her bir saat için oluşan Sistem Marjinal Fiyatı(SMF) gösterilir. 

Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

YGSMF(TL/MWh): Dengeleme güç piyasası kapsamında sistemde enerji fazlası olduğu ilgili 

uzlaştırma dönemi için, kabul edilen ve yerine getirilmiş teklif miktarı doğrultusundaki sistem 

marjinal fiyatı gösterilir. Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

Sistem Yönü: İlgili tarih ve saate ait sistemin yönü gösterilir. “Enerji Fazlası” ve “Enerji Açığı” 

olmak üzere iki adet sistem yönü bulunmaktadır. 

KGÜP(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB için kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programına 

ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

İSVM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’nin iletim sistemine veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

 

A- YAL 

Verilen Talimat Miktarı(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yal yönünde verilen talimat miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Girilen Teslim Etmeme Miktarı(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yal yönünde verilen talimat 

miktarının girilen teslim etmeme miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yerine Getirilen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yal yönünde verilen 

talimatın yerine getirilen miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yerine Getirilmeyen Talimat Miktarı (MWh): ilgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yal yönünde verilen 

talimatın yerine getirilmeyen miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yerine Getirmeme Maliyeti (TL): ilgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yal yönünde verilen talimatın 

yerine getirilmeyen miktarlar üzerinden hesaplanan yerine getirmeme maliyetine ait tutar 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

B- Sistem YAL 

Toplam Verilen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ve saatteki sistemdeki toplam yal 

üzerinden verilen talimat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Yerine Getirilen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ve saatteki sistemdeki toplam yal 

üzerinden yerine getirilen talimat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

 

 

C- YAT 

Verilen Talimat Miktarı(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yat yönünde verilen talimat miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Girilen Teslim Etmeme Miktarı(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yat yönünde verilen talimat 

miktarının girilen teslim etmeme miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yerine Getirilen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yat yönünde verilen 

talimatın yerine getirilen talimat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yerine Getirilmeyen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yat yönünde verilen 

talimatın yerine getirilmeyen talimat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yerine Getirmeme Maliyeti (TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye yat yönünde verilen talimatın 

yerine getirilmeyen talimat miktarları üzerinden hesaplanan yerine getirmeme maliyetine ait 

tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 
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D- Sistem YAT: 

Toplam Verilen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ve saatteki sistemdeki toplam yat 

üzerinden verilen talimat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Yerine Getirilen Talimat Miktarı (MWh): İlgili tarihte ve saatteki sistemdeki toplam 

yat üzerinden yerine getirilen talimat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Teslim Etmeme Oranı: İlgili tarihte ve saatteki ilgili UEVÇB’ye ait yerine getirilmeyen talimat 

miktarının yerine getirilen talimat miktarına olan oranı gösterilir. 

Toplam Yerine Getirmeme Maliyeti (TL): İlgili tarihte ve saatteki ilgili UEVÇB’ye ait yerine 

getirilmeyen talimat miktarları üzerinden hesaplanan toplam yerine getirmeme maliyet tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

4- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

7.6. KGÜP Listeleme 
- Fatura döneminde organizasyona ait KGÜP verileri gösterilir. 

 

 

Şekil 15: KGÜP Listeleme 

1- Başlangıç Tarihi: Saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller listelenir. 

UEVÇB: Seçilen santrale ait UEVÇB listelenir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili güne ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB: İlgili organizasyona ait UEVÇB adı gösterilir. 
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Miktar(MWh): İlgili tarih ve saatteki ilgili UEVÇB’ye ait KGÜP miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

7.7. EAK Listeleme 
- Fatura döneminde organizasyona ait Emre Amade Kapasite verileri gösterilir. 

 

 

Şekil 16: EAK Listeleme 

1- Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura dönemine göre saat bazında başlangıç tarihi seçilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller listelenir. 

UEVÇB: Seçilen santrale ait UEVÇB listelenir. 

Filtrele: Seçilen filtrelere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili güne ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB: İlgili organizasyona ait UEVÇB adı gösterilir. 

Miktar(MWh): İlgili tarih ve saatteki ilgili UEVÇB’ye ait EAK miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 
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:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

8. Dengesizlik İşlemleri 
- Organizasyonun fatura dönemlerine ait enerji dengesizlik uzlaştırmasına ait veriler gösterilir. 

8.1. Dengesizlik Uzlaştırma 

 

Şekil 17: Dengesizlik Uzlaştırma 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: İlgili fatura döneminin versiyon tarihi gösterilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: Dengesizlik uzlaştırma verilerinin ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon Adı: İlgili organizasyonu adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih saat bazında gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura döneminin versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: İlgili verilerin ait olduğu bölge gösterilir. 

GÖPSAM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen saatlik 

toplam sistem alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GÖPSSM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen saatlik 

toplam sistem satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

İA Alış(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarihteki saatlik toplam ikili anlaşma alış miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

İA Satış(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarihteki saatlik toplam ikili anlaşma satış miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPAM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen saatlik 

toplam sistem alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPSM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen saatlik toplam 

sistem satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KEYALM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun kesinleşmiş ve yerine getirilmiş saatlik 

toplam yük alma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 
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KEYATM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun kesinleşmiş ve yerine getirilmiş saatlik 

toplam yük atma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

VEPAM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun Vadeli Elektrik Piyasası’nda gerçekleşen 

saatlik toplam sistem alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

VEPSM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun Vadeli Elektrik Piyasası’nda gerçekleşen 

saatlik toplam sistem satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

UEVM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun uzlaştırmaya esas veriş miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

UEÇM(MWh): İlgili tarihte ilgili organizasyonun uzlaştırmaya esas çekiş miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

Pozitif EDM DSG(MWh): İlgili tarihteki ilgili organizasyonun dengeden sorumlu grup bazında 

pozitif yöndeki enerji dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Pozitif EDT DSG(TL): İlgili tarihteki ilgili organizasyonun dengeden sorumlu grup bazında pozitif 

yöndeki enerji dengesizlik miktarları üzerinden hesaplanan tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Negatif EDM DSG(MWh): İlgili tarihteki ilgili organizasyonun dengeden sorumlu grup bazında 

negatif yöndeki enerji dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Negatif EDT DSG(TL): İlgili tarihteki ilgili organizasyonun dengeden sorumlu grup bazında 

negatif yöndeki enerji dengesizlik miktarları üzerinden hesaplanan tutar gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

 

3- Dengesizlik Uzlaştırma Detay:  butona tıklanıldığında ilgili fatura 

dönemine ait dengesizlik uzlaştırma detayının gösterildiği “Dengesizlik Uzlaştırma Detay” 

ekranına yönlendirilir. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

8.2. Dengesizlik Uzlaştırma Detay 
 

 

Şekil 18: Dengesizlik Uzlaştırma Detay 
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1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir.  

Versiyon Dönemi: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır.  

Bölge: Dengesizlik uzlaştırma detay verilerinin ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura döneminin versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Dengesizlik uzlaştırma detay verilerinin ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon ID: İlgili organizasyonun ID’si gösterilir. 

Organizasyon Adı: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

UEÇM(MWh): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun uzlaştırmaya esas çekiş miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Pozitif EDM(MWh): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun pozitif yöndeki toplam enerji 

dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Negatif EDM(MWh): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun negatif yöndeki toplam 

enerji dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Net Enerji EDM(MWh): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun pozitif ve negatif 

dengesizlik miktarlarının netleştirilmesiyle hesaplanan net enerji dengesizlik miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. Pozitif dengesizlik miktarından negatif dengesizlik miktarının 

çıkartılmasıyla net enerji dengesizlik miktarı elde edilir. 

Pozitif EDT(TL): İlgili tarihteki ilgili organizasyonun pozitif yöndeki enerji dengesizlik miktarları 

üzerinden hesaplanan tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Negatif EDT(TL): İlgili tarihteki ilgili organizasyonun negatif yöndeki enerji dengesizlik 

miktarları üzerinden hesaplanan tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Net Enerji EDT(TL): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun pozitif ve negatif dengesizlik 

tutarlarının netleştirilmesiyle hesaplanan net enerji dengesizlik tutarı gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. Pozitif dengesizlik tutarından negatif dengesizlik tutarının çıkartılmasıyla net enerji 

dengesizlik tutarı elde edilir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

9. İkili Anlaşma İşlemleri 
 

- Organizasyonun ilgili fatura dönemine ait “İkili Anlaşmalar” ve “İkili Anlaşmalar Detay” verileri 

gösterilir. 

 

9.1. İkili Anlaşmalar 
- Organizasyonun ilgili fatura dönemine ait ikili anlaşma verileri gösterilir. 
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Şekil 19: İkili Anlaşmalar 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: İkili anlaşmanın ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon Adı: İlgili organizasyonu adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyonun tarihi gösterilir. 

Bölge: ikili anlaşmanın ait olduğu bölge gösterilir. 

İkili Anlaşma Alış Miktarı(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarihteki saatlik ikili anlaşma alış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

İkili Anlaşma Satış Miktarı(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarihteki saatlik ikili anlaşma satış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

3- İkili Anlaşma Detay:  butona tıklanıldığında ilgili fatura dönemine ait ikili 

anlaşmaların detayının gösterildiği “İkili Anlaşma Detay” ekranına yönlendirilir. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 
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9.2. İkili Anlaşmalar Detay 
- Organizasyonun ilgili fatura dönemine ait ikili anlaşma verilerinin detayı gösterilir. 

 

Şekil 20: İkili Anlaşmalar Detay 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Başlangıç Tarihi: Seçilen fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: Seçilen fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: İkili anlaşma detayının ait olduğu bölge seçilir. 

Organizasyon Adı: İkili anlaşma detayı gösterilmesi istenilen organizasyonun adı gösterilir. 

Referans Organizasyon Adı: İlgili referans organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait saat bazında tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyonun tarihi gösterilir. 

Bölge: İkili anlaşmanın ait olduğu bölge gösterilir. 

Alıcı Organizasyon: Alış yönünde ikili anlaşmaya sahip organizasyon adı gösterilir. 

Satıcı Organizasyon: Satış yönünde ikili anlaşmaya sahip organizasyon adı gösterilir. 

İA ID: İkili anlaşmanın ID’si gösterilir. 

İA Miktar(MWh): İlgili tarih ve saatteki ikili anlaşma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

10. YEKDEM İşlemleri 
 

- YEKDEM işlemleri sayfasından “YEKDEM TL Birim Fiyatları” ve “YEK Uzlaştırma” sayfalarına giriş 

yapılır. 
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10.1. YEK Uzlaştırma 
- YEK uzlaştırma verilerine ait bilgiler gösterilir. 

 

Şekil 21: YEK Uzlaştırma 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir.  

Versiyon Dönemi: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. Birden fazla 

versiyon dönemi seçilebilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Seçilen Versiyonlar: Filtre alanından seçilen versiyon dönemi veya dönemleri gösterilir. 

 

3- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: Seçilen versiyon dönemine ait tarih gösterilir. 

Org. Tedarik Kapsamındaki Çekiş(MWh): Ödeme yükümlülüğü tutarı hesabında kullanılan 

ilgili organizasyonun çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

ÖYO: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki ödeme yükümlülüğü oranı gösterilir. 

ÖYT(TL): İlgili organizasyon için ilgili fatura döneminde ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYO) 

dikkate alınarak tahsil edilecek tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YGT(TL): İlgili fatura dönemi için ilgili organizasyona ödenecek YEKDEM geliri tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir.  

YEKBED(TL): İlgili fatura dönemi için ilgili organizasyona ödenecek YEK bedeli tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir.   

KB(TL): İlgili fatura dönemi için ilgili organizasyon için hesaplanan katılım bedeli tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

FB-YETA(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki yeşil tarife fark bedeline ait tutar 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Alacak(TL): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun YEK alacak tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

YEK Borç(TL): İlgili fatura döneminde ilgili organizasyonun YEK borç tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

 

4- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 
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:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

10.2. YEKDEM TL Birim Fiyatları 
- YEKDEM TL Birim Fiyatları sayfasından “YEKDEM TL Birim Fiyatları” ve “YEKDEM TL Hesaplama 

Verileri” sayfaları yer almaktadır. 

 

Şekil 22: YEKDEM TL Birim Fiyatları 

1- YEKDEM TL Birim Fiyatları sayfasına ait veriler gösterilir. 

 

2- Başlangıç Fatura Dönemi: Fatura dönemi başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Fatura Dönemi: Fatura dönemi bitiş tarihi seçilir. 

Üretim Tesis Tipi: Üretim tesis tipleri liste halinde gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

3- Tarih: Fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon dönemi gösterilir. 

Yek Üretim Tesis Tipi: Filtre alanından seçilen YEK üretim tesis tipi veya tipleri gösterilir. 

Maksimum Fiyat(TL/KWh): İlgili fatura döneminde ilgili YEK üretim tesisi için maksimum fiyat 

gösterilir. Fiyatın cinsi TL/KWh’dir. 

YEKDEM Fiyatı(TL/KWh): İlgili fatura döneminde ilgili YEK üretim tesisi için YEKDEM Fiyatı 

gösterilir. Fiyatın cinsi TL/KWh’dir. 

YEKDEM Yerli Katkı(TL/KWh): İlgili fatura döneminde ilgili YEK üretim tesisi için YEKDEM yerli 

katkı fiyatı gösterilir. Fiyatın cinsi TL/KWh’dir. 

 

4- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 
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: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

10.2.1. YEKDEM TL Hesaplama Verileri 
 

 

Şekil 23: YEKDEM TL Hesaplama Verileri 

1- YEKDEM TL hesaplama sayfasına ait veriler gösterilir. 

 

2- Başlangıç Fatura Dönemi: Fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Fatura Dönemi: Fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

3- Tarih: Fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon dönemi gösterilir.  

Birim Katsayısı:  

TÜFE(A-2): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin ilk 

ayından önceki ikinci aya ait tüketici fiyat endeksi gösterilir. 

TÜFE(A-5): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin ilk 

ayından önceki beşinci aya ait tüketici fiyat endeksi gösterilir. 

ÜFE(A-2): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin ilk 

ayından önceki ikinci aya ait yurt içi üretici fiyat endeksi gösterilir. 

ÜFE(A-5): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin ilk 

ayından önceki beşinci aya ait yurt içi üretici fiyat endeksi gösterilir. 

Dolar Kur(D-A): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin 

ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının ortalaması gösterilir. 

Dolar Kur(D-B): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin 

ilk ayından önceki beşinci, altıncı ve yedinci aylarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

tarafından yayımlanan günlük ABD Doları alış kurlarının ortalaması gösterilir. 
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Euro Kur(E-A): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin 

ilk ayından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

tarafından yayımlanan günlük Avro alış kurlarının ortalaması gösterilir. 

Euro Kur(E-B): Güncel YEK destekleme mekanizması fiyatının geçerli olacağı üç aylık dönemin 

ilk ayından önceki beşinci, altıncı ve yedinci aylarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

tarafından yayımlanan günlük Avro alış kurlarının ortalaması gösterilir. 

 

4- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

11. GDDK İşlemleri 
- GDDK işlemleri sayfasından “Dönemlik GDDK”, “PİU GDDK”, “Dengesizlik GDDK” ve “ YEKDEM 

GDDK” sayfalarına giriş yapılır. 

11.1. Dönemlik GDDK 

11.1.1. GDDK Alacak Özeti 

 

Şekil 24: Dönemlik GDDK-GDDK Alacak Özeti 

1- Versiyon Dönemi: Dönemlik GDDK verilerin gösterilmesi istenilen versiyon dönemi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanından seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- GDDK Dönemi: GDDK dönemleri gösterilir.  

Versiyon: Dönemlik GDDK’ya ait versiyon dönemi gösterilir. 

EDT(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemine ait enerji dengesizlik alacak tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 
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PİU(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemindeki piyasa işletim ücreti alacak tutarı 

gösterilir. 

SBDT(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemindeki sıfır bakiye düzeltme kalemine ait 

alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki dengeleme güç piyasasında yapılan işlemlere 

ait alacak tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KÜPST(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemindeki üretim/tüketim miktarından sapması 

nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu alacak tutarı gösterilir. 

YEK ÖYT(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yek ödeme yükümlülüğü alacak tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Gelir(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yek gelir alacak tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

YEKBED(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yek bedel alacak tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

YETA(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yeşil tarife fark alacak tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

Artık Bakiye(TL): İlgili GDDK döneminde alacak tutarın fazla olması sebebiyle oluşan artık 

bakiye tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir.  

Dönem Toplamı(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki toplam her bir başlıklara ait alacak 

tutarların toplamı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Genel Toplam(TL): İlgili organizasyonun ilgili versiyon dönemindeki toplam alacak tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

4- Her bir başlığa ait toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

11.1.2. GDDK Borç Özeti 
 

 

Şekil 25: Dönemlik GDDK-GDDK Borç Özeti 

1- GDDK Dönemi: GDDK dönemleri gösterilir.  

Versiyon: Dönemlik GDDK’ya ait versiyon dönemi gösterilir. 



38 
 

EDT(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemine ait enerji dengesizlik borç tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

PİU(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemindeki piyasa işletim ücreti borç tutarı 

gösterilir. 

SBDT(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemindeki sıfır bakiye düzeltme kalemine ait borç 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki dengeleme güç piyasasında yapılan işlemlere 

ait borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KÜPST(TL): İlgili organizasyonun ilgili GDDK dönemindeki üretim/tüketim miktarından sapması 

nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu borç tutarı gösterilir. 

YEK OYT(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yek ödeme yükümlülüğü borç tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Gelir(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yek gelir borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

YEKBED(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yek bedel borç tutarı gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

YETA(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki yeşil tarife fark borç tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

Artık Bakiye(TL): İlgili GDDK döneminde borç tutarın fazla olması sebebiyle oluşan artık bakiye 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dönem Toplamı(TL): İlgili organizasyonun ilgili dönemdeki toplam her bir başlığa ait borç 

tutarların toplamı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Genel Toplam(TL): İlgili organizasyonun ilgili versiyon dönemindeki toplam borç tutarı 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

11.2. PİU GDDK 

 

Şekil 26: Piyasa İşletim Ücreti (PİU) GDDK 

- İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemine ait yapılan GDDK sonucunda piyasa işletim ücretine 

ait veriler gösterilir. Tutar alanlarındaki pozitif değerler alacağı, negatif değerler borcu ifade 

eder. 

 

1- Fatura Dönemi: Fatura döneminin seçildiği alandır. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. 
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Organizasyon Adı: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemin versiyon tarihi gösterilir. 

GÖP Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki GÖP sabit tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GÖP Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa 

işletim ücretindeki GÖP değişken tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GÖP Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki GÖP toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki DGP sabit tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki DGP değişken tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

DGP Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki DGP toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminde GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki dengesizlik sabit tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa 

işletim ücretindeki dengesizlik değişken tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Dengesizlik Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa 

işletim ücretindeki dengesizlik toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Sabit Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki GİP sabit tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Değişken Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki GİP değişken tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP İtiraz Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki GİP’teki itiraza ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

GİP Toplam Tutar(TL): İlgili fatura döneminde yapılan GDDK sonucunda oluşan piyasa işletim 

ücretindeki GİP toplam tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 
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11.3. KÜPST GDDK 

 

Şekil 27: KÜPST GDDK 

- İlgili fatura döneminde yapılan GGDK sonucu oluşan KÜPST verilerine ait değerler gösterilir. 

 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. 

Başlangıç Tarihi: İlgili fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: İlgili fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: İlgili fatura döneminin bölgesi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral adı gösterilir. 

UEVÇB ID: İlgili organizasyona ait UEVÇB’ye ait ID gösterilir. 

UEVÇB Adı: İlgili organizasyona ait UEVÇB’nin adı gösterilir. 

KUDÜP(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB için gerçekleşen GDDK sonucu oluşan kesinleşmiş 

uzlaştırma dönemi üretim/tüketim planına ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir.  

YALM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait gerçekleşen GDDK sonucu yük alma miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

YATM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait gerçekleşen GDDK sonucu yük atma miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

BUDÜP(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB için gerçekleşen GDDK sonucu yük alma ve yük atma 

talimatları neticesinde güncellenmesiyle oluşan, beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim 

planına ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

UEVM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait gerçekleşen GDDK sonucu uzlaştırmaya esas veriş 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir.  

UDÜPS(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’nin gerçekleşen GDDK sonucu beklenen 

üretim/tüketim miktarından sapmasına ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SRDM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait gerçekleşen GDDK sonucu sekonder rezerv 

dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KÜPSM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait gerçekleşen GDDK sonucu üretim/tüketim 

miktarından sapma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 



41 
 

KÜPST(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait gerçekleşen GDDK sonucu üretim/tüketim 

miktarından sapması nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

11.4. Dengesizlik GDDK 

 

Şekil 28: Dengesizlik GDDK 

- İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemine ait yapılan GDDK sonucunda enerji dengesizliklerine 

ait veriler gösterilir. Tutar alanlarındaki pozitif değerler alacağı, negatif değerler borcu ifade 

eder. 

 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. 

Başlangıç Tarihi: İlgili fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: İlgili fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: İlgili fatura döneminin bölgesi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller seçilir. 

UEVÇB: İlgili santrale ait UEVÇB seçilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: Filtre alanından seçilen versiyon dönemi gösterilir. 

Bölge: Filtre alanından seçilen bölge gösterilir. 

Organizasyon ID: İlgili organizasyonun ID’si gösterilir. 

Organizasyon Adı: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Pozitif EDM(MWh): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan pozitif enerji 

dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 
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Pozitif EDT(TL): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan pozitif enerji 

dengesizlik tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Negatif EDM(MWh): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan negatif 

enerji dengesizlik miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Negatif EDT(TL): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan negatif enerji 

dengesizlik tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Pozitif EDM DSG (MWh): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan 

dengeden sorumlu grup bazında yansıtılan pozitif enerji dengesizlik miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

Pozitif EDT DSG (TL): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan dengeden 

sorumlu grup bazında yansıtılan pozitif enerji dengesizlik tutarı gösterilir. Tutarın cinsi 

TL’dir. 

Negatif EDM DSG (MWh): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda oluşan 

dengeden sorumlu grup bazında yansıtılan negatif enerji dengesizlik miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

Negatif EDT DSG(TL): İlgili fatura dönemi için yapılan GDDK sonucunda dengeden sorumlu 

grup bazında yansıtılan negatif enerji dengesizlik tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx, csv ve pdf formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

11.5. DGP GDDK 

 

Şekil 29: DGP GDDK 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. 

Başlangıç Tarihi: İlgili fatura döneminin başlangıç tarihi seçilir. 

Bitiş Tarihi: İlgili fatura döneminin bitiş tarihi seçilir. 

Bölge: İlgili fatura döneminin bölgesi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller seçilir. 
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UEVÇB: İlgili santrale ait UEVÇB seçilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih ve saat gösterilir. 

Versiyon: İlgili fatura dönemine ait versiyon tarihi gösterilir. 

Bölge: Sonuçların ait olduğu bölge gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santralin adı gösterilir. 

UEVÇB: İlgili santrale ait UEVÇB adı gösterilir. 

KEYALM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan kabul edilen 

ve yerine getirilmiş yük alma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KEYALT(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan kabul edilen ve 

yerine getirilmiş yük alma talimat tutarı gösterilir. Tutarın cinsi MWh’dir. 

HAM KEYALT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma 

tutarını yerine getirilmeyen yük alma talimat tutarı çıkarılmadan önceki ham hali gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

YGYALT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan yerine 

getirilmeyen yük alma talimat tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KEYATM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan kabul edilen 

ve yerine getirilmiş yük atma miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KEYATT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan kabul edilen ve 

yerine getirilmiş yük atma talimat tutarı gösterilir. Tutarın cinsi MWh’dir. 

HAM KEYATT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma 

tutarını yerine getirilmeyen yük alma talimat tutarı eklenmeden önceki ham hali gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

YGYATT(TL): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan yerine 

getirilmeyen yük atma talimat tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

UEVM(MWh): İlgili tarihte ilgili UEVÇB’ye ait yapılan GDDK sonucunda oluşan uzlaştırmaya 

esas veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx, csv ve pdf formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 
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11.6. YEKDEM GDDK 

 

Şekil 30: YEKDEM GDDK 

- İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemine ait yapılan GDDK sonucunda YEKDEM kalemlerine 

ait veriler gösterilir. Tutar alanlarındaki pozitif değerler alacağı, negatif değerler borcu ifade 

eder. 

 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. Birden fazla fatura dönemi seçilebilir. 

Versiyon Dönemi: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Seçilen Dönemler: Filtre alanından seçilen dönem veya dönemler gösterilir. 

 

3- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: Filtre alanından seçilen versiyon dönemi gösterilir. 

Org. Tedarik Kapsamındaki Çekiş(MWh): Ödeme yükümlülüğü tutarı hesabında kullanılan ilgili 

organizasyonun çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

ÖYO: İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki ödeme yükümlülüğü oranı gösterilir. 

ÖYT(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki ödeme yükümlülüğü tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

YGT(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki YEKDEM gelir tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

YEKBED(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki YEKDEM bedeline ait tutar 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

KB(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki ödemekle yükümlü olduğu katılım 

bedeline ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

FB-YETA(TL):  İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki yeşil tarife fark bedeline ait tutar 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Alacak(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki YEK alacak tutarı gösterilir. 

Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK Borç(TL): İlgili organizasyonun ilgili fatura dönemindeki YEK borç tutarı gösterilir. Tutarın 

cinsi TL’dir. 

 

4- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx, csv ve pdf formatında indirilmesi sağlanır. 
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:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

11.7. YEKDEM GDDK Detay 

 

Şekil 31: YEKDEM GDDK Detay 

1- Fatura Dönemi: İlgili fatura dönemi seçilir. 

Versiyon: Fatura dönemine ait versiyon döneminin seçildiği alandır. 

Bölge: İlgili fatura döneminin bölgesi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral/santraller seçilir. 

UEVÇB: İlgili santrale ait UEVÇB seçilir. 

Filtrele: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Tarih: İlgili fatura dönemine ait tarih gösterilir. 

Versiyon: Filtre alanından seçilen versiyon dönemi gösterilir. 

Organizasyon Adı: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Santral: İlgili organizasyona ait santral adı yer alır. 

UEVÇB ID: İlgili organizasyona ait UEVÇB’ye ait ID gösterilir. 

UEVÇB Adı: İlgili organizasyona ait UEVÇB’nin adı gösterilir. 

YEKF(TL/MWh): İlgili UEVÇB’ye uygulanacak YEK fiyatı gösterilir. Fiyatın cinsi TL/MWh’dir. 

J/P Katsayısı: İlgili UEVÇB’ye tolerans katsayısı gösterilir. 

YEK UEVM(MWh): İlgili UEVÇB’nin YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

YEK UEVM*YEKF(TL): İlgili UEVÇB’ye ait YEK UEVM ile YEK fiyatının çarpımı ile elde edilen tutar 

gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEK UEVM*PTF*J/P(TL): İlgili UEVÇB’ye ait YEK UEVM, PTF ve tolerans katsayısı(J/P) çarpımları 

ile elde edilen tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

YEKBED(TL): İlgili fatura dönemi için UEVÇB’ye ödenecek ya da UEVÇB tarafından piyasa 

işletmecisine ödenecek YEK bedeline ait tutar gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 
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12. Veri İşlemleri 
Uzlaştırma işlemleri alanından veri işlemleri başlığından onaylı sayaç verileri, OSB ana sayaç 

verileri,  sayaç verisi yükleme ve sayaç verisi giriş sayfalarına erişim sağlanmaktadır 

 

12.1. Onaylı Sayaç Verileri  

 

Şekil 32: Onaylı Sayaç Verileri 

Onaylı sayaç verileri sayfasında seçilen filtrelerin sonucu gösterilmektedir. Filtreler seçildikten 

sonra  butonuna basılmasıyla seçilenlere göre organizasyona ait değerler “Okuma Verisi 

Bildirilen Sayaçlar” ve “Okuma Verisi Bildirilmeyen Sayaçlar” alanında gösterilir.  

 

12.1.1. Okuma Verisi Bildirilen Sayaçlar 

 

Şekil 33: Okuma Verisi Bildirilen Sayaçlar 

1- Okuma verisi bildirilen sayaçlara ait fatura ve versiyon dönemlerinin seçildiği alandır. 

Fatura dönemi: Okuma verisi bildirilen sayaçların fatura döneminin listelendiği ve seçildiği 

alandır. 

Versiyon Dönemi: Okuma verisi bildirilen sayaçların versiyon döneminin listelendiği ve seçildiği 

alandır. 

GDDK Kayıtları: İlgili filtre seçildiğinde GDDK kaydı yapılmış sayaçlar okuma verisi bildirilen 

sayaçlar alanında gösterilir. 
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2- Okuma verisi bildirilen sayaçlara ait “Bölge”, “Organizasyon”, “ Sayaç Okuyan Kurum”, “Sayaç 

Okuma Tipi”, “Sayaç Okuma durumu”, “Sayaç Kullanım Tipi”, “Sayaç ID” ve “Filtre” başlıklarının 

bulunduğu alandır. 

 

Bölge: Okuma verisi bildirilen sayaçların ait olduğu bölge seçiminin yapıldığı alandır. 

Organizasyon: Okuma verisi bildirilen sayaçların ait olduğu organizasyonun adı gösterilir. 

Sayaç Okuyan Kurum: Sayaç okuyan kurumun seçildiği ve kurumların listelendiği alandır. 

Sayaç Okuma Tipi: Okuma verisi bildirilen sayaçların ait olduğu sayaç okuma tipi gösterilir. Üç 

zamanlı, saatlik ve tek zamanlı olmak üzere üç adet başlık listelenir. 

Sayaç Okuma Durumu: Okuma verisi bildirilen sayaçların okunma durumunun seçildiği alandır. 

Okundu ve okunmadı olmak üzere 2 adet durum başlık listelenir. 

Sayaç Kullanım Tipi: Okuma verisi bildirilen sayaçların sayaç kullanım tipinin seçildiği alandır. 

Sayaç ID: Okuma verisi bildirilen sayaçlar alanında görüntülenmek istenen sayaç veya 

sayaçların ID’sinin girildiği alandır. 

Filtrele: Filtreler alanından seçilenleri okuma verisi bildirilen sayaçlar ve okuma verisi 

bildirilmeyen sayaçlar alanında gösterir. 

 

3- Filtre kısmından seçilenleri “Okuma Verisi Bildirilen sayaçlar” alanında gösterir. 

Bölge: Okuma verisi bildirilen sayaca ait bölge gösterilir. 

Organizasyon Ad: Okuma verisi bildirilen sayacın ait olduğu organizasyon gösterilir. 

Sayaç Okuyan Kurum: Okuma verisi bildirilen sayacı okuyan kurumun adı gösterilir. 

Sayaç Okuma Tipi: Okuma verisi bildirilen sayacın okuma tipi gösterilir. 

Sayaç Kullanım Tipi: Okuma verisi bildirilen sayacın kullanım tipi gösterilir. 

Sayaç ID: Okuma verisi bildirilen sayacın sayaç ID’si gösterilir. 

Fatura Dönemi: Okuma verisi bildirilen sayacın ait olduğu fatura dönemi gösterilir. 

Versiyon Dönemi: Okuma verisi bildirilen sayacın ait olduğu versiyon dönemi gösterilir. 

Veriş (MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Çekiş (MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Kayıplı Veriş (MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın kayıplı veriş miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 

Kayıplı Çekiş (MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın kayıplı çekiş miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 

Çekiş Organizasyon: Okuma verisi bildirilen sayacın tüketimi ilgili organizasyona yansıtılacak 

ise “Evet” yansıtılmayacak ise “-“ olarak gösterilir. 

Çekiş Tenzil Organizasyon: Okuma verisi bildirilen sayacın tüketimi ilgili organizasyona tenzil 

edilecek ise “Evet” tenzil edilmeyecek ise ise “-“ olarak gösterilir. 

Veriş Organizasyon: Okuma verisi bildirilen sayacın üretimi ilgili organizasyona yansıtılacak ise 

“Evet” yansıtılmayacak ise “-“ olarak gösterilir. 

Veriş Tenzil Organizasyon: Okuma verisi bildirilen sayacın üretimi ilgili organizasyona tenzil 

edilecek ise “Evet” tenzil edilmeyecek ise ise “-“ olarak gösterilir. 

 

4- Okuma verisi bildirilen sayaçlar alanında yer alan onaylı sayaçların toplam verilerinin 

gösterildiği alandır. 

Toplam Çekiş (MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın ilgili organizasyon için yansıtılacak toplam 

tüketim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Çekiş Tenzil(MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın ilgili organizasyon için tenzil 

edilecek toplam tüketim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 
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Toplam Veriş (MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın ilgili organizasyon için yansıtılacak toplam 

üretim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Veriş Tenzil(MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın ilgili organizasyon için tenzil 

edilecek toplam üretim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Net Çekiş(MWh): Okuma verisi bildirilen sayacın ilgili organizasyon için yansıtılacak 

toplam net tüketim miktarı gösterilir. 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx ve csv formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

12.1.2. Okuma Verisi Bildirilmeyen Sayaçlar 

 

Şekil 34: Okuma Verisi Bildirilmeyen Sayaçlar 

1- Okuma verisi bildirilmeyen sayaçlara ait fatura ve versiyon dönemlerinin seçildiği alandır. 

Fatura dönemi: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların fatura döneminin listelendiği ve seçildiği 

alandır. 

Versiyon Dönemi: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların versiyon döneminin listelendiği ve 

seçildiği alandır. 

GDDK Kayıtları: İlgili filtre seçildiğinde GDDK kaydı yapılmış sayaçlar okuma verisi bildirilmeyen 

sayaçlar alanında gösterilir. 

 

2- Okuma verisi bildirilmeyen sayaçlara ait “Bölge”, “Organizasyon”, “ Sayaç Okuyan Kurum”, 

“Sayaç Okuma Tipi”, “Sayaç Okuma durumu”, “Sayaç Kullanım Tipi”, “Sayaç ID” ve “Filtre” 

başlıklarının bulunduğu alandır. 

 

Bölge: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların ait olduğu bölge seçiminin yapıldığı alandır. 

Organizasyon: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların ait olduğu organizasyonun adı gösterilir. 

Sayaç Okuyan Kurum: Sayaç okuyan kurumun seçildiği ve kurumların listelendiği alandır. 

Sayaç Okuma Tipi: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların ait olduğu sayaç okuma tipi gösterilir. 

Üç zamanlı, saatlik ve tek zamanlı olmak üzere üç adet başlık listelenir. 
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Sayaç Okuma Durumu: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların okunma durumunun seçildiği 

alandır. Okundu ve okunmadı olmak üzere 2 adet durum başlık listelenir. 

Sayaç Kullanım Tipi: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçların sayaç kullanım tipinin seçildiği 

alandır. 

Sayaç ID: Okuma verisi bildirilmeyen sayaçlar alanında görüntülemek istenen sayaç veya 

sayaçların ID’sinin girildiği alandır. 

Filtrele: Filtreler alanından seçilenleri okuma verisi bildirilen sayaçlar ve okuma verisi 

bildirilmeyen sayaçlar alanında gösterir. 

 

3- Filtre kısmından seçilenleri “Okuma verisi bildirilmeyen sayaçlar” alanında gösterir. 

Bölge: Okuma verisi bildirilmeyen sayaca ait bölge gösterilir. 

Organizasyon Ad: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ait olduğu organizasyon gösterilir. 

Sayaç Okuyan Kurum: Okuma verisi bildirilmeyen sayacı okuyan kurumun adı gösterilir. 

Sayaç Okuma Tipi: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın okuma tipi gösterilir. 

Sayaç Kullanım Tipi: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın kullanım tipi gösterilir. 

Sayaç ID: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın sayaç ID’si gösterilir. İlgili sayaç tıklandığında 

saatlik sayaç detayın gösterildiği pop-up açılır. 

 

 

Şekil 35: Okuma Verisi Bildirilmeyen Sayaçlar Saatlik Sayaç Detay pop-up'ı 

- Seçilen sayaca ait saatlik detay gösterilir. 

a- Uzlaştırma Dönemi: İlgili sayaca ait verilerin ait olduğu uzlaştırma dönemi 

gösterilir. 

b- Versiyon: İlgili sayaca ait verilerin versiyonu gösterilir. 

c- Sayaç ID: ilgili sayacın sayaç ID’si gösterilir. 

d- Sayaç Tesis Adı: İlgili sayacın ait olduğu tesisin adı gösterilir. 

e- Veriş (MWh): İlgili sayacın veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

f- Çekiş (MWh): İlgili sayacın çekiş miktarı gösterilir. Miktarının cinsi MWh’dir. 

g- Kayıplı Veriş (MWh): İlgili sayacın kayıplı veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

h- Kayıplı Çekiş (MWh): İlgili sayacın kayıplı çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

 

Fatura Dönemi: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ait olduğu fatura dönemi gösterilir. 
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Versiyon Dönemi: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ait olduğu versiyon dönemi gösterilir. 

Veriş (MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

Çekiş (MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi 

MWh’dir. 

Kayıplı Veriş (MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın kayıplı veriş miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

Kayıplı Çekiş (MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın kayıplı çekiş miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

Çekiş Organizasyon: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın tüketimi ilgili organizasyona 

yansıtılacak ise “Evet” yansıtılmayacak ise “-“ olarak gösterilir. 

Çekiş Tenzil Organizasyon: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın tüketimi ilgili organizasyona 

tenzil edilecek ise “Evet” tenzil edilmeyecek ise ise “-“ olarak gösterilir. 

Veriş Organizasyon: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın üretimi ilgili organizasyona 

yansıtılacak ise “Evet” yansıtılmayacak ise “-“ olarak gösterilir. 

Veriş Tenzil Organizasyon: Okuma verisi bildirilmeyen sayacın üretimi ilgili organizasyona 

tenzil edilecek ise “Evet” tenzil edilmeyecek ise ise “-“ olarak gösterilir. 

 

4- Okuma verisi bildirilmeyen sayaçlar alanında yer alan onaylı sayaçların toplam verilerinin 

gösterildiği alandır. Okuma verisi bildirilmeyen sayaçlar alanında veri yok ise ilgili alanda veri 

gösterilmez. 

Toplam Çekiş (MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ilgili organizasyon için yansıtılacak 

toplam tüketim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Çekiş Tenzil(MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ilgili organizasyon için tenzil 

edilecek toplam tüketim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Veriş (MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ilgili organizasyon için yansıtılacak 

toplam üretim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Veriş Tenzil(MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ilgili organizasyon için tenzil 

edilecek toplam üretim miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Toplam Net Çekiş(MWh): Okuma verisi bildirilmeyen sayacın ilgili organizasyon için 

yansıtılacak toplam net tüketim miktarı gösterilir. 

 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx ve csv formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 
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12.2. OSB Ana sayaç Verileri 

 

Şekil 36: OSB Ana Sayaç Verileri 

1- OSB ana sayaç verilerine ait fatura ve versiyon dönemlerinin seçildiği alandır. 

Fatura dönemi: OSB ana sayaç verilerinin fatura döneminin listelendiği ve seçildiği alandır. 

Versiyon Dönemi: : OSB ana sayaç verilerinin versiyon döneminin listelendiği ve seçildiği 

alandır. 

 

2- OSB ana sayaç verileri sayfasına ait “Bölge”, “Organizasyon”, “ Sayaç Okuyan Kurum”, “OSB 

Organizasyon”, “Sayaç Okuma Tipi”, “Sayaç Kullanım Tipi”, “Sayaç ID” ve “Filtre” başlıklarının 

bulunduğu alandır. 

 

Bölge: OSB ana sayaç verilerinin ait olduğu bölge seçiminin yapıldığı alandır. 

Organizasyon: OSB ana sayaç verilerinin ait olduğu organizasyonun adı gösterilir. 

Sayaç Okuyan Kurum: Sayaç okuyan kurumun seçildiği ve kurumların listelendiği alandır. 

OSB Organizasyon: 

Sayaç Okuma Tipi: OSB ana sayaç verilerinin ait olduğu sayaç okuma tipi gösterilir. Üç zamanlı, 

saatlik ve tek zamanlı olmak üzere üç adet başlık listelenir. 

Sayaç Kullanım Tipi: Sayaç kullanım tipinin seçildiği alandır. 

Sayaç ID: OSB ana sayaç verileri alanında görüntülemek istenen sayaç veya sayaçların ID’sinin 

girildiği alandır. 

Filtrele: Filtreler alanından seçilenleri OSB ana sayaç verilerinin alanında gösterir. 

 

3- Filtre kısmından seçilenleri “OSB Ana Sayaç Verileri” alanında gösterir. 

Bölge: İlgili sayacın ait olduğu bölge gösterilir. 

Organizasyon Adı: İlgili sayacın ait olduğu organizasyon adı gösterilir. 

Sayaç Okuyan Kurum: İlgili sayacı okuyan kurumun adı gösterilir. 

OSB Organizasyon: İlgili sayacın ait olduğu OSB organizasyonun adı gösterilir. 

Sayaç Okuma Tipi: İlgili sayacın okuma tipi gösterilir. 

Sayaç Kullanım Tipi: İlgili sayacın kullanım tipi gösterilir. 

Sayaç ID: İlgili sayacın sayaç ID’si gösterilir. 

Fatura Dönemi: İlgili sayacın fatura dönemi gösterilir. 

Versiyon Dönemi: İlgi sayacın ait olduğu versiyon dönemi gösterilir. 

Veriş(MWh): İlgili sayacın veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 
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Çekiş(MWh): İlgili sayacın çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Kayıplı Veriş(MWh): İlgili sayacın kayıplı veriş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Kayıplı Çekiş(MWh): İlgili sayacın kayıplı çekiş miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

 

: İlgili sayfada yer alan verileri xlsx ve csv formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

12.3. Sayaç Verisi Yükleme 

12.3.1. Profil sayaç Verileri Yükleme(PSF) 
 

 

Şekil 37: Profil Sayaç Verileri Yükleme 

1- Profil sayaç verisi yüklenecek fatura dönemi seçilir. Yükleme yapılabilecek dönemler aktif 

şekilde gösterilir. Yükleme yapılamayacak dönemler pasif şekilde gösterilir. 

2- Sayaç okuyan kurumun adı gösterilir. 

3- Profil sayaç verisi yükleme yapılacak ise ilgili alan seçimi yapılmalıdır. Taslak olarak sisteme 

yüklü olan PSF dosyası indirilebilir. 

4- Kullanıcının bilgisayarında yüklü olan profil sayaç verilerinin yer aldığı dosya seçilir veya 

işaretlenmiş alana kullanıcının bilgisayarında yer alan dosya sürüklenip bırakılır. 

5- Sisteme kullanıcı tarafından kayıt edilen dosya, kullanıcı tarafından belirlenen ismiyle 

görüntülenir. 

6- Yüklenen dosyayı yükleme yapılmadan önce sistemden silmek için kullanılır. 

7- Kullanıcı tarafından sisteme kayıt edilen dosyanın yüklenmesi sağlanır. Kullanıcının yüklemek 

istediği dosya sisteme kayıt edilmeden “Dosya Yükle” butonu aktif olmayacaktır. 
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12.3.2. Saatlik sayaç Verileri Yükleme(OSF) 

 

Şekil 38: Saatlik sayaç Verileri Yükleme(OSF) 

1- Saatlik sayaç verisi yüklenecek fatura dönemi seçilir. Yükleme yapılabilecek dönemler aktif 

şekilde gösterilir. Yükleme yapılamayacak dönemler pasif şekilde gösterilir. 

2- Sayaç okuyan kurumun adı gösterilir. 

3- Saatlik sayaç verisi yükleme yapılacak ise ilgili alan seçimi yapılmalıdır. Taslak olarak sisteme 

yüklü olan OSF dosyası indirilebilir. 

4- Kullanıcının bilgisayarında yüklü olan saatlik sayaç verilerinin yer aldığı dosya seçilir veya 

işaretlenmiş alana kullanıcının bilgisayarında yer alan dosya sürükleyip bırakılır. 

5- Sisteme kullanıcı tarafından kayıt edilen dosya, kullanıcı tarafından belirlenen ismiyle 

görüntülenir. 

6- Yüklenen dosyayı yükleme yapılmadan önce sistemden silmek için kullanılır. 

7- Kullanıcı tarafından sisteme kayıt edilen dosyanın yüklenmesi sağlanır. Kullanıcının yüklemek 

istediği dosya sisteme kayıt edilmeden “Dosya Yükle” butonu aktif olmayacaktır. 

 

12.3.3. Saatlik sayaç Verileri Yükleme(SVL) 

 

Şekil 39: Saatlik sayaç Verileri Yükleme(SVL) 

1- Saatlik sayaç verisi yüklenecek fatura dönemi seçilir. Yükleme yapılabilecek dönemler aktif 

şekilde gösterilir. Yükleme yapılamayacak dönemler pasif şekilde gösterilir. 

2- Sayaç okuyan kurumun adı gösterilir. 

3- Saatlik sayaç verisi yükleme yapılacak ise ilgili alan seçimi yapılmalıdır. Taslak olarak sisteme 

yüklü olan SVL dosyası indirilebilir. 

4- Kullanıcının bilgisayarında yüklü olan saatlik sayaç verilerinin yer aldığı dosyayı seçilir veya 

işaretlenmiş alana kullanıcının bilgisayarında yer alan dosya sürükleyip bırakılır. 
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5- Sisteme kullanıcı tarafından kayıt edilen dosya, kullanıcı tarafından belirlenen ismiyle 

görüntülenir. 

6- Yüklenen dosyayı yükleme yapılmadan önce sistemden silmek için kullanılır. 

7- Kullanıcı tarafından sisteme kayıt edilen dosyanın yüklenmesi sağlanır. Kullanıcının yüklemek 

istediği dosya sisteme kayıt edilmeden “Dosya Yükle” butonu aktif olmayacaktır. 

12.4. Sayaç Verisi Giriş 

12.4.1. Profil Sayaç Veri Girişi 

 

Şekil 40: Profil Sayaç Veri Girişi 

1- Profil sayaç verisinin yükleneceği fatura dönemi gösterilir. Fatura dönemi alanında en güncel 

dönem gösterilir ve fatura dönemi değiştirilemez. 

2- Sayaç okuyan kurumun adı gösterilir. 

3- Profil sayaç verisinin yükleneceği alan gösterilir. 

4- Profil sayaç verisinin yükleneceği alandır. Veriler manuel olarak yüklenir. İlgili alanda sayaç ID, 

T1(kWh), T2(kWh) ve T3(kWh) başlıkları bulunur. İlgili başlıklara ait değerler manuel olarak 

girilir. 

5- Profil sayaç verisi girişi yapıldığında en son değerden bir önceki değere dönüş yapılmasını 

sağlar. 

6- Giriş yapılan değerden sonraki güncel değer varsa veri alanına değeri getirir. 

7- İlgili alandaki değerlerin silinmesini sağlar.  

8- Profil sayaç veri girişi yapıldıktan sonra kaydetmek istenilmiyorsa giriş yapılan tüm değerlerin 

silinmesini sağlar. 

9- İlgili alana girilen değerlerin ilgili fatura dönemi için kaydedilmesini sağlar. 

 

12.4.2. Saatlik Sayaç Veri Girişi 

 

Şekil 41: Saatlik Sayaç Veri Girişi 
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1- Saatlik sayaç verisinin yükleneceği fatura dönemi gösterilir. Fatura dönemi alanında en güncel 

dönem gösterilir ve fatura dönemi değiştirilemez. 

2- Sayaç okuyan kurumun adı gösterilir. 

3- Saatlik sayaç verisinin yükleneceği alan gösterilir. 

4- Sayaç ID alanından manuel veri girişi yapılan sayaç ID verisi girilerek filtreleme işlemi yapılır. 

5- Saatlik sayaç verisinin yükleneceği alandır. Veriler manuel olarak yüklenir. İlgili alanda 

uzlaştırma dönemi, Çekiş(kWh) ve Veriş(kWh) başlıkları bulunur. İlgili başlıklara ait değerler 

manuel olarak girilir. 

6- Saatlik sayaç verisi girişi yapıldığında en son değerden bir önceki değere dönüş yapılmasını 

sağlar. 

7- Giriş yapılan değerden sonraki güncel değer varsa veri alanına değeri getirir. 

8- İlgili alandaki değerlerin silinmesini sağlar.  

9- Saatlik sayaç veri girişi yapıldıktan sonra kaydetmek istenilmiyorsa giriş yapılan tüm değerlerin 

silinmesini sağlar. 

10- İlgili alana girilen değerlerin ilgili fatura dönemi için kaydedilmesini sağlar. 

 

13. Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri 

13.1. Kontrol İşlemleri 

 

Şekil 42:KOPİ Kontrol İşlemleri 

1- İlk Teslim Tarihi: Başlangıç teslim tarihi seçilir. 

Bitiş Teslim Tarihi: Bitiş teslim tarihi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Avans Bloke: Avans bloke durumları listelenir. “Bloke Var” , “Bloke Kaldırıldı” ve “Bloke Yok” 

olmak üzere üç adet avans bloke durumu bulunmaktadır. Listelenen durumlar birden fazla 

seçilebilir. 

Yaptırım Durumu: Yaptırım durumları listelenir. “Aktif”, “ Pasif” ve “Yok” olmak üzere üç adet 

durum bulunmaktadır. En fazla bir durum seçilir. 

Filtre: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- Teslim Tarihi: İlgili teslim tarihi gösterilir. 
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GÖPSSM: İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen toplam sistem 

satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPSM: İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen toplam satış miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

İASM: İlgili tarihte ilgili organizasyonuna ait ikili anlaşma toplam satış miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

VEPSM: İlgili tarihte ilgili organizasyonun Vadeli Elektrik Piyasası’nda gerçekleşen toplam satış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GÖPVTSM: İlgili tarihte ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında temerrüt 

yönetimi kapsamında GÖP’te gerçekleşmiş satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPVTSM: İlgili tarihte ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında temerrüt 

yönetimi kapsamında GİP’te gerçekleşmiş satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

KGÜP: İlgili organizasyonun ilgili tarihteki kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programına 

ait miktar gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GÖPSAM: İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen toplam sistem 

alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPAM: İlgili tarihte ilgili organizasyonun Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen toplam alış miktarı 

gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

İAAM: İlgili tarihte ilgili organizasyonuna ait ikili anlaşma toplam alış miktarı gösterilir. Miktarın 

cinsi MWh’dir. 

VEPAM: İlgili tarihte ilgili organizasyonun Vadeli Elektrik Piyasası’nda gerçekleşen toplam alış 

miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GÖPVTAM: İlgili tarihte ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında temerrüt 

yönetimi kapsamında GÖP’te gerçekleşmiş alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

GİPVTAM: İlgili tarihte ve ilgili organizasyon için Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)’ında temerrüt 

yönetimi kapsamında GİP’te gerçekleşmiş alış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

SPİM: İlgili organizasyonun ilgili tarihteki senkron paralel olmayan bağlantı noktalarından 

yapılan ithalat miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Lüy. İşl. Güç: İlgili organizasyonun ilgili tarihteki lisansız üretim işletme kurulu gücü gösterilir. 

KOSM(MWh): İlgili organizasyonun ilgili tarihteki karşılığı olmayan satış miktarı gösterilir. 

Miktarın cinsi MWh’dir. 

Durum: KOPİ kapsamında yapılan kontroller sonucunda açığa satış olup olmama durumu 

gösterilir. 

 

3- KOSM Formülü: Karşılığı olmayan satış miktarının tespit edilmesinde kullanılan formül 

gösterilir. 

 

4- Teslim Tarihi: İlgili teslim tarihi gösterilir. 

Yaptırım Tarihi: KOPİ kapsamında yapılan yaptırımın yapılma tarihi gösterilir. 

Avans Bloke Durumu: KOPİ kapsamında yapılan yaptırım sonucunda avans bloke durumu 

gösterilir. 

Avans Bloke Tutarı(TL): KOPİ kapsamında yapılan yaptırım sonucunda hesaplanan avans bloke 

tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Karşılığı Olmayan Satış Miktarı(MWh): KOPİ kapsamında yapılan yaptırım sonucunda 

hesaplanan karşılığı olmayan satış miktarı gösterilir. Miktarın cinsi MWh’dir. 

Yaptırım Durumu: KOPİ kapsamında yapılan yaptırımın durumu gösterilir. 

İtiraz Bitiş Tarihi: KOPİ kapsamında yapılan yaptırıma yapılacak itirazın bitiş tarihi gösterilir. 

Detay: KOPİ kapsamında yapılan yaptırımına itiraz edildiği alandır. 
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5- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 

 

13.2. İtirazlar 

 

Şekil 43: KOPİ İtirazlar 

1- Başlangıç Teslim Tarihi: Başlangıç teslim tarihi seçilir. 

Bitiş Teslim Tarihi: Bitiş teslim tarihi seçilir. 

Organizasyon: İlgili organizasyonun adı gösterilir. 

Durum: İtirazın durumları listelenir. “Aktif” , “Pasif” , “Kabul” ve “Red” olmak üzere dört adet 

itiraz durumu bulunmaktadır. En fazla bir adet durumu seçilir. 

Filtre: Filtre alanında seçilenlere göre veriler gösterilir. 

 

2- İtiraz Zamanı: KOPİ kapsamında yapılan itirazın zamanı gösterilir. 

Cevap Zamanı: Piyasa işletmecisinin yapılan itirazı cevapladığı zaman gösterilir. 

İtiraz Durumu: İtirazın durumu gösterilir. 

Teslim Tarihi: İtirazın ilgili olduğu teslim tarihi gösterilir. 

Avans Bloke Yaptırım Tutarı(TL): KOPİ kapsamında yapılan yaptırım sonucunda hesaplanan 

avans bloke tutarı gösterilir. Tutarın cinsi TL’dir. 

Kullanıcı: İtirazı yapan ilgili organizasyona ait kullanıcının adı gösterilir. 

İtiraz Açıklama: İlgili kullanıcının yaptığı itirazın açıklaması gösterilir. 

İtiraz Cevap: Piyasa işletmecisinin cevapladığı itirazın açıklaması gösterilir. 

Detay: İtirazın güncellenmesi ve pasife alınması için işle yapılan alandır. 

 

3- : İlgili sayfada yer alan verileri xlsx formatında indirilmesi sağlanır. 

:İlgili sayfada yer alan başlıkların sürükleme işlemi, sabitleme işlemi ve yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. 

: İlgili sayfada yer alan başlıkları alandan çıkartma veya arttırma işlemi yapılır. 
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