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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI

ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dı-

şındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeli-

ğinin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller  

MADDE 15 – (1) Ölçü aletinin periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz

konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin

ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan Onayı ile ertelenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Servis, muayene başvurusu alınan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerini aynı

yıl Kasım ayı sonuna kadar, ilk muayenelerini ise 45 gün içerisinde yapmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’unun 3.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.  

“3.3. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Akaryakıt hacim ölçek kaplarının MİH değerleri Tablo 4’te belirtilmektedir. Periyodik,

stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri Tablo 4’te verilen

değerlerin 2 katı olarak alınır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ŞEKER KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2002 tarihli ve 24805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Ku-
rumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ŞEKER KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2002 tarihli ve 24671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Ku-
rumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
ŞEKER KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2012 tarihli ve 28197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Ku-
rumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2019 30915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/12/2019 30991
2- 26/6/2020 31167
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (h),
(i), (l), (n), (o), (z), (ff), (gg), (ıı), (lll), (mmm), (nnn), (ppp) ve (rrr) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkranın (bb), (kk) ve (fff) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Anlık talep kontrol yedeği: Tüketim tesisleri tarafından isteğe bağlı olarak teklif
edilen ve 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şe-
beke Yönetmeliğinde tanımlı acil durum önlemleri kapsamında sistem frekansının kritik sevi-
yeye düşmesini önlemek maksadıyla anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla otomatik olarak
kesilebilen yük miktarını, 

c) Aşırı ikazlı çalışma: Sistem geriliminin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen
işletme değerlerinin veya TEİAŞ tarafından belirlenen gerilim ayar değerlerinin altına düşmesi
durumunda senkron kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının artırılmasını,”

“e) Bölgesel kapasite kiralama: Sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen
ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, yeni üretim tesislerinin kapasitelerinin ve/veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerinin
TEİAŞ tarafından düzenlenen ihaleler vasıtasıyla kiralanmasını,”

“h) Dengeleme birimi: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde tanımlanan, dengelemeye katıla-
bilecek bir üretim veya tüketim tesisini ya da üretim veya tüketim tesisinin bir bölümünü,”

“i) Dengeleme mekanizması: Vadeli elektrik piyasası ile ikili anlaşmaları tamamlayıcı
nitelikteki gün öncesi piyasasını, gün içi piyasasını ve gerçek zamanlı dengelemeden oluşan
faaliyetleri,” 

“l) Enerji açığı: Piyasa katılımcılarının uzlaştırma dönemi bazında vadeli elektrik pi-
yasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri
alışları, yük atma teklifleri, ithalat ve sisteme verdikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik ener-
jisi miktarlarının toplamının, vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve
ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri satışları, yük alma teklifleri, ihracat ve sistem-
den çektikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik enerjisi miktarlarının toplamından eksik olması
durumunu,”

“n) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi
sisteme verebilen tesisi,

o) Enerji fazlası: Piyasa katılımcılarının uzlaştırma dönemi bazında vadeli elektrik pi-
yasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri
alışları, yük atma teklifleri, ithalat ve sisteme verdikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik ener-
jisi miktarlarının toplamının, vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve
ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri satışları, yük alma teklifleri, ihracat ve sistem-
den çektikleri enerji uzlaştırmasına esas elektrik enerjisi miktarlarının toplamından fazla olması
durumunu,” 

“z) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,”

“ff) Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi
arz ve talebinin gerçek zamanlı dengelenmesinden ve elektrik enterkonnekte iletim sisteminin
işletiminden sorumlu olan merkez birimini,
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gg) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış
satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tara-
fından organize edilip işletilen vadeli elektrik piyasaları, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası
ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı
elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Ano-
nim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve TEİAŞ tarafından organize edilip işletilen denge-
leme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,”

“ıı) Ödeme bildirimleri: Yan hizmet sağlayan tüzel kişilere yapılacak ödemelere ve uy-
gulanacak yerine getirmeme bedellerine ilişkin detaylı bilgileri içeren, bu kapsamda hazırla-
nacak faturalara temel teşkil eden ve ilgili tüzel kişilere yapılan bildirimleri,”

“lll) Yan hizmetler: Bu Yönetmelik uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine
bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde iş-
letimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere bu Yö-
netmelik ve Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,

mmm) Yan hizmet anlaşmaları: İletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı olan üretim şir-
ketleri, dağıtım şirketleri, elektrik depolama tesisleri veya tüketiciler tarafından Elektrik Şebeke
Yönetmeliği uyarınca TEİAŞ’a sağlanacak yan hizmetleri, yan hizmet bedellerini, koşullarını
ve hükümlerini belirleyen anlaşmaları,

nnn) Yan hizmet birimi: Yan hizmet tedariğinde bulunmak üzere YHPYS’ye kayıt edilecek
olan bir üretim, tüketim veya elektrik depolama tesisini ya da üretim, tüketim veya elektrik
depolama tesisinin bir bölümünü,” 

“ppp) Yan hizmetler piyasası katılımcısı: Dengeleme güç piyasasına katılmak üzere tü-
zel kişilik kayıt işlemlerini tamamlamış olan üretim veya OSB üretim lisansı sahibi tüzel kişileri
ve bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan yan hizmetlerin tedarik sürecinde yer almak üzere
sistem işletmecisine başvurarak tüzel kişi kaydını tamamlayan elektrik depolama tesisi sahibi
veya işletmecisi olan tüzel kişiler ile tüketim tesisi sahibi tüzel kişileri,

rrr) Yan Hizmet Piyasa Yönetim Sistemi (YHPYS): Yan hizmetler piyasasına ilişkin iş-
lemlerin yürütülmesi amacıyla kullanılan internet tabanlı uygulamaları,”

“dddd) Acil durum: Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın diğer hükümleri
çerçevesinde, sistem kararlılığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumları,

eeee) Can suyu ünitesi: Rezervuarlı ve regülatörlü hidrolik santrallere özgü olmak üzere,
dere yatağına bırakılması gereken can suyundan elektrik enerjisi elde edilmesi amacıyla kuru-
lan, kurulum amacı nedeniyle belirli bir debide çalışmak zorunda olan ve işlevi gereği çıkış
gücünü değiştiremeyecek olan üniteyi,

ffff) Emre amade kapasite (EAK): Bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş biriminin mevcut
koşullarında acil durumlar da dahil olmak üzere teknik olarak sisteme verebileceği maksimum
güç miktarını,

gggg) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
ğğğğ) MAXC: Sekonder frekans kontrol hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin oto-

matik üretim kontrol programında yer alan çalışma üst limit değerini,
hhhh) MINC: Sekonder frekans kontrol hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin oto-

matik üretim kontrol programında yer alan çalışma alt limit değerini,
ıııı) Minimum kararlı üretim düzeyi (MKÜD): Bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş biri-

minin sürekli olarak çalışabileceği asgari aktif güç seviyesini,
iiii) Teklif dönemi: Yan hizmetlerin tedarik süreçlerinde, sistem işletmecisi tarafından

duyuruya çıkılan ihale ilanında belirtilen, hizmet alımına konu dönemi,
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jjjj) Talep tarafı yedeği: Talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında tedarik edilen ve sistem
işletmecisinin talimatı doğrultusunda değiştirilebilecek olan tüketim miktarını,

kkkk) Talep tarafı yedeği hizmeti: Sistem İşletmecisinin talimatı doğrultusunda hizmete
katılan tüketim tesisleri için tüketim miktarının değiştirilmesi suretiyle verilen hizmetleri,

llll) Talep tarafı yedeği hizmeti uygunluk belgesi: Yan hizmet birimi olarak YHPYS’ye
kaydolmak suretiyle talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin tedarik sürecine katılmak isteyen tü-
ketim tesisleri için gerekli kontrol, ölçme, izleme, doğrulama ve hizmeti sağlamak için gerekli
iletişim altyapılarına sahip olunduğunun TEİAŞ tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde
tespit edilmesi halinde TEİAŞ tarafından ilgili tüketim tesisi için düzenlenen belgeyi,

mmmm) Yan hizmetler piyasası: Bu Yönetmelikte tanımlanmış olan yan hizmetlerin
tedarik edildiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize elektrik piyasasını,

nnnn) Yükümlülüğün özel emir yoluyla transferi: Bu Yönetmelik kapsamında tanım-
lanmış olan frekans kontrolü hizmetlerinin tedarik süreci sonucunda seçilmiş olan yan hizmet
piyasası katılımcıları tarafından; üstlenmiş oldukları rezerv yükümlülüklerinin, transfer plat-
formu üzerinden, transfer eden ve transfer alan olmak üzere tarafları belirli olacak şekilde özel
anlaşma yoluyla devredilmesini,

oooo) Yükümlülük transfer platformu: Sistem işletmecisi tarafından YHPYS kapsa-
mında işletilen ve frekans kontrolü hizmetine katılan piyasa katılımcılarının bu Yönetmelikte
belirtilen sınırlar dahilinde yükümlülüklerini devredebilmelerini sağlayan internet tabanlı ara-
yüzü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Yan hizmetlerin tedarik edilmesi; sistem işletmecisi tarafından ihtiyaç duyulan yan
hizmetlerin hizmeti sağlayabilecek yan hizmet piyasa katılımcısı niteliğini haiz tüzel kişilerce
TEİAŞ’a sunulması, TEİAŞ tarafından hizmetin alınacağı tesis ve/veya tüzel kişilerin tespit
edilmesi, gerektiğinde yan hizmet anlaşmalarının imzalanması ve bu işlemler sonucu doğan
alacak ve borç işlemlerinin yürütülmesine ilişkin TEİAŞ tarafından yürütülen faaliyetleri ve
bu faaliyetler için gerekli idari işlemleri içerir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan arz kalitesi ve iş-

letme koşullarına ilişkin kriterler doğrultusunda, iletim sisteminin işletimini sağlayacak yan
hizmetleri; teknik gereklilikler, iletim sistemi kısıtlarını ve bölgesel gereklilikleri de dikkate
alarak, sistemin işletme güvenliğini ve sistem bütünlüğünü sağlayacak, yan hizmetlerin tedarik
edilmesine ilişkin maliyetleri en aza indirecek ve eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek
şekilde tedarik eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) TEİAŞ, yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin yetki ve sorumlu-

lukları çerçevesinde aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Sistemin işletme güvenliği ve bütünlüğü korunarak, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde

yer alan arz kalitesi ve işletme koşulları doğrultusunda işletilmesini sağlayacak yan hizmet ih-
tiyaçlarının tespit edilmesi.

b) İhtiyacı belirlenen yan hizmetlerin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedarik
edilmesi için gerekli görevlerin yerine getirilmesi.

c) Yan hizmet sağlayacak tesislerin performans testlerine gözetim ve denetim amacıyla
katılım sağlanması.

ç) Tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlerin TEİAŞ tarafından bu Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda izlenmesi.

27 Ocak 2021 – Sayı : 31377                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



d) Tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlere ilişkin borç miktarlarının hesaplanması ve
ödemesinin gerçekleştirilmesi.

e) Yan hizmet sunma yükümlülüğüne sahip olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
tüzel kişilere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanması ve du-
rumun Kuruma raporlanmasının sağlanması.

f) Tedarik edilen yan hizmetlere ilişkin olarak Kurum tarafından talep edilecek rapor-
ların hazırlanması ve yayımlanması.

(2) İlgili mevzuat ve/veya TEİAŞ ile yapmış olduğu yan hizmet anlaşması uyarınca
yan hizmet sağlama yükümlülüğüne sahip olan tüzel kişiler, yan hizmetlerin tedarik edilmesine
ilişkin aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Yan hizmetlerin ilgili mevzuat hükümleri ve yan hizmet anlaşmaları gereğince yerine
getirilmesi.

b) Sekonder frekans kontrol hizmeti hariç olmak üzere sunulacak yan hizmete ilişkin
performans testlerinin yetkilendirilmiş bağımsız firmalar aracılığıyla, sekonder frekans kontrol
performans testlerinin ise TEİAŞ’ın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması.

c) Yan hizmetlerin izlenmesine ilişkin gerekli teçhizatın temin edilerek işler hale geti-
rilmesi.

ç) Yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin TEİAŞ tarafından talep edilecek veri, bilgi ve
belgelerin sağlanması.

d) Yan hizmet sunmaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kesi-
len yerine getirmeme bedellerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci neticesinde

yan hizmet sağlamak üzere yükümlülük üstlenen veya bu hizmeti yükümlenen tüzel kişiden
transfer yoluyla devralan veya bu hizmeti sunmak isteyen tüzel kişiler, sekonder frekans kontrol
hizmeti ve bölgesel kapasite kiralama hizmeti hariç olmak üzere diğer yan hizmetleri sağlaya-
cakları tesislerinin ilgili yan hizmeti sağlama niteliğine sahip olduğunu TEİAŞ’a sunulacak bir
sertifika aracılığıyla belgelendirirler. Tüzel kişiler, sekonder frekans kontrol hizmetini sağla-
yacağı tesislerinin bu hizmeti sağlama niteliğine sahip olduğunu, TEİAŞ’ın ilgili birimi tara-
fından gerçekleştirilecek performans testleri neticesinde TEİAŞ tarafından onaylanan standart
sekonder frekans kontrol performans test raporu ile belgelendirirler. 

(2) Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, devrede olan yan hizmet birimleri için
hazırlanmış olan yan hizmet sertifikalarını, sekonder frekans kontrol performans test raporunu,
ilgili yan hizmeti sunmaya başlamadan önce, ilgili yan hizmet için bu Yönetmelikte düzenlenen
tedarik sürecinde belirtilen aşamada veya yan hizmet anlaşmasında yer alan şartlar dahilinde
TEİAŞ’a sunar.

(3) TEİAŞ’ın yaptığı izleme ya da kontroller neticesinde yan hizmet sunan bir tesisin
ilgili hizmeti yan hizmetler anlaşmasında belirtilen esaslar çerçevesinde sağlamadığının tespit
edilmesi durumunda, yerine getirmeme bedeli ile birlikte TEİAŞ ilgili tesisin yan hizmet ser-
tifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun yenilenmesini talep
edebilir. TEİAŞ’ın talep etmesi halinde, tüzel kişinin ilgili yan hizmeti sunmaya ilişkin serti-
fikasını ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunu 2 (iki) ay içerisinde yeni-
lemesi zorunludur. TEİAŞ’ın sekonder frekans kontrol performans test raporunun ve/veya yan
hizmet sertifikasının yenilenmesi talebinden itibaren, yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin
yenilenmiş sekonder frekans kontrol performans test raporunu ve/veya yan hizmet sertifikasını
TEİAŞ’a sunduğu tarihe kadar olan süre zarfında mevcut yan hizmet sertifikası ve/veya se-
konder frekans kontrol performans test raporu geçersiz sayılır ve söz konusu tesisten ilgili yan
hizmet alınmaz. 
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(4) Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler, yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder frekans
kontrol performans test raporunun geçerlilik süresi dolmadan yan hizmet performans testlerinin
güncellenmesini talep edebilirler. Bu durumda güncellenen performans testlerinin sonucunda
elde edilen ünite parametreleri ile diğer yan hizmet testlerinin sonucunda elde edilen ünite pa-
rametrelerinin uyumlu olması zorunludur. Aksi takdirde TEİAŞ, ilgili tesisin diğer yan hizmet-
lere ilişkin sertifikalarının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun yeni-
lenmesini talep edebilir.

(5) Yan hizmet sertifikaları ve sekonder frekans kontrol performans test raporu Elektrik
Şebeke Yönetmeliğinde yer alan performans testlerine dayandırılır. Yan hizmet sağlayacak söz
konusu yan hizmet birimine ilişkin performans testleri sonucunda belirlenen hizmet paramet-
releri ilgili yan hizmet sertifikasında veya sekonder frekans kontrol performans test raporunda
belirtilir.

(6) Yan hizmet sertifikaları TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması
bulunan akreditasyon kurumları tarafından yan hizmetler performans testleri yapmak üzere uy-
gunluk belgesi almış, TS EN ISO IEC 17020 standardına göre A Tipi muayene kuruluşu olarak
akredite edilmiş firmalar tarafından verilir. Muayene kuruluşları tarafından sertifika verilen
üretim veya elektrik depolama tesisleri ve bu tesislere ait sertifikada yer alan teknik özellikleri
de içeren bilgiler söz konusu muayene kuruluşu tarafından sertifikanın verilmesini takiben 30
gün içerisinde TEİAŞ’a da bildirilir.

(7) Yan hizmet sağlayacak olan bir tüzel kişinin, ilgili yan hizmete ilişkin performans
testlerini akredite edilmiş firmalar aracılığıyla ve sekonder frekans kontrol hizmetine ilişkin
sekonder frekans kontrol performans testini TEİAŞ’ın ilgili birimi aracılığıyla gerçekleştirmesi
ve ilgili yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun
TEİAŞ’a sunulması ilgili tüzel kişinin sorumluluğundadır. İlgili yan hizmete ilişkin performans
testleri TEİAŞ’ın gözetiminde gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereği, sağlanan yan hizmetleri

izlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Tüzel kişilerce sunulan yan hizmetlerin izlenmesi ve
kontrolü, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen teknik gereklilikler doğrultusunda ve bu
Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde TEİAŞ tarafından gerçekleştirilir. 

(2) Yan hizmet sağlayacak tesislerin ilgili hizmet için Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde
tanımlanmış özellikleri sağlayacak şekilde izlenebilir olmaları zorunludur. Yan hizmet sunan
tüzel kişiler, TEİAŞ’ın izleme sistemi ile veri alışverişi gerçekleştirmek üzere bağlantı kurul-
ması için gerekli yazılım ve donanımı sağlamakla yükümlüdürler.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Elektrik depolama tesisi sahibi ve/veya işletmecisi olan tüzel kişiler ile tüketim te-
sisi sahibi tüzel kişiler üçüncü fıkrada sayılan belgeler ile sistem işletmecisine başvurmak su-
retiyle yan hizmet piyasa katılımcısı kaydını yaptırabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yan hizmetler tedariğine katılacak yan hizmetler piyasa katılımcıları tüzel kişilik
kaydını müteakip bu maksatla kullanacakları yan hizmet birimlerini tanımlamak ve kendi ad-
larına kayıt ettirmekle yükümlüdür.

(2) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edilmiş sayaçlar veya TEİAŞ tarafın-
dan uygun görülmüş diğer vasıtalarla uzlaştırma dönemi bazında bağımsız olarak ölçülebilen
aşağıdakilerden her biri bir yan hizmet birimi olarak kayıt olma hakkına sahiptir:
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a) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca dengeleme birimi
olarak kaydı yapılmış, lisanslı toplam kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olan ve iletim sistemine
bağlı olan üretim tesisleri veya bu üretim tesislerine ait üniteler.

b) Elektrik tüketimi ihale ilanında belirtilen seviyenin üzerinde olan ve anlık talep kont-
rol röleleri vasıtasıyla otomatik olarak devreden çıkarılabilecek nitelikte olup katılımı sistem
işletmecisi tarafından uygun bulunan tüketim tesisleri ile elektrik tüketimi Kurul kararı ile be-
lirtilen asgari limitin üzerinde olan ve talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında TEİAŞ tarafından
düzenlenen uygunluk belgesine haiz tüketim tesisleri.

c) Elektrik depolama tesisleri.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet birimleri tara-

fından sağlanacak primer frekans kontrol yedeği, TEİAŞ tarafından yürütülen ve bu Yönetme-
likte düzenlenen tedarik süreci sonunda doğrudan veya yükümlülüklerin transfer yoluyla dev-
ralınması neticesinde ilgili yan hizmet birimleri tarafından sağlanır.

(2) Yan hizmet piyasa katılımcıları, birinci fıkrada belirtilen primer frekans kontrolü
için ayırmış oldukları rezervleri dengeleme mekanizması kapsamında başka bir piyasaya teklif
edemez veya ikili anlaşmalar yoluyla satamazlar. Primer frekans kontrolü hizmeti kapsamında
yükümlülüğü bulunan bir yan hizmet piyasası katılımcısı tarafından, hizmet sağlamak üzere
TEİAŞ’a bildirmiş olduğu bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş biriminin, emre amade kapasitesi
içerisinden ayırmakla yükümlü olduğu primer frekans kontrolü rezervinin, dengeleme güç pi-
yasasına teklif edildiğinin tespit edilmesi halinde; yükümlülük yerine getirilmemiş kabul edilir
ve ilgili yan hizmetler piyasası katılımcısına 30 uncu madde gereği yerine getirmeme bedeli
uygulanır.

(3) Primer frekans kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa katılımcılarına bu Yö-
netmelik hükümleri doğrultusunda belirlenen kapasite bedeli ödenir. Primer frekans kontrol
hizmeti sağlanması nedeniyle ortaya çıkabilecek enerji açık ya da fazlası Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerine göre enerji dengesizliği kapsamında de-
ğerlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (ğ) ve
(h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Tedarik süreci sonucunda seçilen ve primer frekans kontrol rezerv tedarik süreci
katılım anlaşması imzalamış olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, yükümlü oldukları
rezervi kendi adlarına kayıtlı hangi yan hizmet birimlerinden sağlayacaklarını ve yan hizmet
birimi bazında sağlayacakları primer frekans kontrol rezerv miktarını, rezervin sağlanacağı saatten
en geç 1 (bir) saat öncesine kadar saatlik bazda sistem işletmecisine YHPYS aracılığıyla bildirir.

f) Tedarik süreci sonucunda seçilen tüzel kişiler, ilgili tedarik döneminde yükümlenmiş
oldukları primer frekans kontrol rezerv miktarını emre amade bulundurarak, Elektrik Şebeke
Yönetmeliğinde yer alan koşullar çerçevesinde primer frekans kontrol hizmeti sağlarlar. Seçilen
tüzel kişilerin, ilgili uzlaştırma dönemi için yükümlenmiş oldukları primer frekans kontrol re-
zerv miktarını sağlamak üzere bildirimde bulunduğu yan hizmet birimlerinin gerekli çalışma
düzeyinde olmaları ve dengeleme güç piyasası kapsamında almış oldukları yük alma (YAL)
ve yük atma (YAT) talimatları veya kesinleşmiş günlük üretim programı (KGÜP) değişiklikleri
hariç olmak üzere çalışma düzeyini korumaları, söz konusu tüzel kişilerin sorumluluğundadır.”

“ğ) Primer frekans kontrol hizmetinin sağlanacağı ilgili tedarik döneminin herhangi bir
uzlaştırma döneminde, tedarik süreci ile belirlenmiş tüzel kişilerden sağlanacak primer frekans
kontrol rezervlerinin haricinde ek primer frekans kontrol rezerv miktarı ihtiyacı doğması ha-
linde (g) bendi uyarınca yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerden sağlanacak primer frekans
kontrol rezerv tedariği için aşağıdaki adımlar yürütülür:
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1) TEİAŞ ilgili tedarik dönemi için yürütülen primer frekans kontrol kapasitesi tedarik
sürecinde fiyat sırasına dizilen ve teklifleri (g) bendi uyarınca geçerli olan teklif sahiplerinin
primer frekans kontrol rezervi sağlamaya uygun olan yan hizmet birimlerinden, iletim sistemi
kısıtlarını dikkate alarak ve mümkün olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde ilave primer
frekans kontrol rezerv miktarının tamamını ya da bir kısmını seçer ve ilgili teklif sahiplerine
bildirimde bulunur. Bu şekilde seçilen tüzel kişilerin, ilgili uzlaştırma dönemi için kendilerine
bildirimde bulunulan primer frekans kontrol rezerv miktarını sağlamak üzere, yan hizmet bi-
rimlerinin gerekli çalışma düzeyini korumaları ve primer frekans kontrol tepkisi vermeleri ilgili
yan hizmet biriminin yan hizmet uzlaştırma hesabında kayıtlı olduğu tüzel kişilerin sorumlu-
luğundadır. 

2) İlgili tedarik dönemi için yürütülen primer frekans kontrol kapasitesi tedarik süre-
cinde fiyat sırasına dizilen ve teklifleri (g) bendi uyarınca geçerli olan teklif sahipleri, teklif
edilen primer frekans kontrol rezerv miktarını, bulunduğu çalışma seviyesinin durumuna göre
arttırmak ya da azaltmak istemeleri halinde teslim saatinden en geç 2 (iki) saat öncesine kadar
miktar güncellemesi yapabilir. Miktarın arttırılması durumunda, artan miktar kadar rezerv kapasitesi,
katılımcının mevcut primer rezerv teklif fiyat seviyelerinin en düşük olanı üzerinden arttırılır.
Miktarın azaltılması durumunda ise, primer rezerv kapasitesinin teklif fiyat seviyesi en yüksek
olanından başlanacak şekilde rezerv miktarı azaltılır. Ek rezerv teklifini güncellemeyen ya da
iptal etmemiş olan ve ek rezerv tedarik süreci için geçerli teklifi bulunan bir yan hizmetler pi-
yasası katılımcısı, ilgili saat içerisinde TEİAŞ tarafından ek rezerv tedarik sürecinde seçilme
sırası kendisine gelmesine rağmen; adına kayıtlı yan hizmet birimlerinin çalışma seviyesi uygun
olmadığından ve/veya yan hizmet birimleri arıza ve benzeri nedenlerle devre dışı olduğundan,
kendisinden ek rezerv tedarik edilememesi halinde; söz konusu piyasa katılımcısının ilgili saat
için hizmeti yerine getirmediği kabul edilir ve 30 uncu madde uyarınca yaptırım uygulanır.

h) Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin sağla-
makla yükümlü oldukları primer frekans kontrol rezerv miktarını kendi adlarına kayıtlı yan
hizmet birimlerinden karşılayamayacak olması veya karşılamamayı tercih etmeleri durumunda,
ilgili tüzel kişiler 17 nci madde hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini devredebilirler. Bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca tedarik edilen ek primer frekans kontrol rezerv yükümlülükleri
devredilemez.”

“(3) TEİAŞ tarafından birinci fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca yü-
rütülen ek rezerv tedarik sürecinden sonra, ek primer frekans kontrol rezerv ihtiyacının tama-
mının veya bir kısmının tedarik edilememesi durumunda; TEİAŞ ihtiyaç duyulan ek rezerv
miktarını Yükümlülük Transfer Platformu üzerinden ilan ederek, rezervin sağlanacağı saatten
en erken 2 (iki) saat önce olmak üzere Yükümlülük Transfer Platformunun İşletilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar doğrultusunda platform üzerinden tedarik edebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yan hizmet piyasa katılımcılarının uzlaştırma hesaplarına kayıtlı olan yan hizmet
birimlerinin primer frekans kontrol yan hizmeti sertifikalarının içeriğinde bulunan ve primer
frekans kontrol performans testleri sonucunda belirlenen MW cinsinden sağlayabilecekleri primer
frekans kontrol rezerv kapasiteleri ve bu birimlere ait teknik karakteristikler; ilgili yan hizmet
piyasası katılımcılarının TEİAŞ ile olan primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci katılım
anlaşmalarına derç edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
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“(1) TEİAŞ tarafından yürütülen tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa
katılımcısı tüzel kişiler, sağlamakla yükümlü oldukları primer frekans kontrol rezerv miktarının
tamamını ya da bir kısmını, geçerli primer frekans kontrol yan hizmet sertifikasını haiz ve ser-
tifikasında yer alan teknik parametreler ile uyumlu yan hizmet birimi bulunan başka bir yan
hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiden sağlayabilirler. Yükümlülük transferi, YHPYS kapsa-
mında yer alan Yükümlülük Transfer Platformu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yükümlülüğünü
devreden yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin TEİAŞ’a karşı yükümlülükleri, yüküm-
lülüğü devralan tüzel kişilik tarafından yerine getirilir.”

“(4) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tedarik edilen primer frekans
kontrol rezerv yükümlülükleri devredilemez.”

“(5) Yükümlülük transferi işlemlerinin rezervin sağlanacağı saatten en geç 90 (doksan)
dakika öncesine kadar tamamlanması gerekir.

(6) Primer frekans kontrol rezerv yükümlülüğü devralan tüzel kişi, üstlendiği primer
frekans kontrol rezerv yükümlülüğünü tekrar devredebilir.

(7) Yükümlülük Transfer Platformuna katılarak yükümlülük transfer işleminde yer alan
tüzel kişiler Yükümlülük Transfer Platformunun İşletilmesine İlişkin Usul ve Esasları kabul
etmiş sayılırlar ve bu Usul ve Esaslara uymakla yükümlüdürler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yürütülen tedarik süreci sonucunda belirlenen en yüksek teklif fiyatı, 13 üncü mad-
denin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca seçilerek bildirimde bulunulan primer frekans kontrol
hizmeti sağlayan yan hizmet piyasa katılımcısı tüm tüzel kişilere ödenecek saatlik kapasite be-
deli (TL/MW) olarak saptanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) PFKTf,p: 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde yan

hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı toplam primer frekans
kontrol rezerv miktarından dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

b) PRMf,p,y,s: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminin
“s” saatinde yükümlü olduğu ve “y” yan hizmet birimi tarafından sağlanan Primer Frekans
Kontrol Rezerv Miktarını (MW),

c) PKBf,s: 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca üstlenmiş olduğu yü-
kümlülük çerçevesinde “f” fatura döneminin “s” saati için yan hizmet piyasa katılımcısına uy-
gulanacak olan ve 18 inci madde uyarınca belirlenen saatlik Primer Frekans Kontrol Kapasite
Bedeli veya 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tedarik edilen ek re-
zervler için, ilgili yan hizmet piyasası katılımcısı tarafından teklif edilmiş olan saatlik Primer
Frekans Kontrolü Kapasite Bedelini (TL/MW),

ç) KSp,f,y: 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde yan
hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı veya 17 nci madde kapsamında yü-
kümlülük transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı bir “y” yan hizmet birimi tara-
fından sağlanan, “f” fatura döneminin “s” saati için 29 uncu madde çerçevesinde sağladığının
tespit edilmesi durumunda “1”, diğer durumlarda “0” olarak belirlenen Katılım Katsayısını, 

d) m: “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,
e) k: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı olan veya 17 nci

madde kapsamında “p” tüzel kişisinden yapılan yükümlülük transferi suretiyle başka bir tüzel
kişilik adına kayıtlı bir “y” yan hizmet birimi tarafından sağlanan yan hizmet birimi sayısını,

ifade eder.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Yan hizmet piyasa katılımcıları, birinci fıkrada belirtilen sekonder frekans kontrolü

için ayırmış oldukları rezervleri dengeleme mekanizması kapsamında başka bir piyasaya teklif
edemez veya ikili anlaşmalar yoluyla satamazlar. Sekonder frekans kontrolü hizmeti kapsa-
mında yükümlülüğü bulunan bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş biriminin, emre amade kapasitesi
içerisinden ayırmakla yükümlü olduğu sekonder frekans kontrolü rezervinin, ilgili yan hizmet
piyasası katılımcısı tarafından dengeleme güç piyasasına teklif edildiğinin tespit edilmesi ha-
linde, yükümlülük yerine getirilmemiş kabul edilir ve 31 inci madde gereği yerine getirmeme
bedeli uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (g) ve (ğ)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“e) Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet birimleri uzlaştırma hesaplarına kayıtlı
olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler tedarik döneminde yükümlenmiş oldukları se-
konder frekans kontrol rezerv miktarını emre amade bulundurarak Elektrik Şebeke Yönetme-
liğinde yer alan koşullar çerçevesinde sekonder frekans kontrol hizmeti sağlarlar. Seçilen yan
hizmet birimi sahibi tüzel kişiler hizmetin sağlanacağı saatten 1 (bir) saat öncesine kadar yan
hizmet birimlerinden sağlayacakları sekonder rezerv miktarını güncelleyebilirler. Seçilen yan
hizmet birimlerinin, ilgili uzlaştırma dönemi yükümlenmiş oldukları rezerv miktarını sağlamak
üzere gerekli çalışma düzeyinde olmaları ve dengeleme güç piyasası kapsamında almış olduğu
YAL ve YAT talimatları veya KGÜP değişiklikleri hariç olmak üzere çalışma düzeyini koru-
maları, yan hizmet birimi sahibi tüzel kişilerin sorumluluğundadır.” 

“g) Sekonder frekans kontrol hizmetinin sağlanacağı ilgili tedarik döneminin herhangi
bir uzlaştırma döneminde, tedarik süreci ile belirlenmiş yan hizmet birimlerinden sağlanacak
sekonder frekans kontrol rezerv miktarları toplamının yetersiz kalması ve/veya ek sekonder
frekans kontrol rezerv miktarı ihtiyacı doğması halinde (f) bendi uyarınca çerçeve nitelikteki
sekonder frekans kontrol rezervi tedarik anlaşması imzalamış olan yan hizmet piyasa katılımcısı
tüzel kişilerden sağlanacak sekonder frekans kontrol rezerv tedariği için aşağıdaki adımlar yü-
rütülür:

1) TEİAŞ ilgili tedarik dönemi için yürütülen sekonder frekans kontrol kapasitesi te-
darik sürecinde fiyat sırasına dizilen ve teklifleri (f) bendi uyarınca geçerli olan teklif sahiple-
rinin kesinleşmiş gün öncesi üretim programlarını kontrol eder ve çalışma düzeyi sekonder
frekans kontrol rezervi sağlamaya uygun olan yan hizmet birimlerinden, iletim sistem kısıtlarını
dikkate alarak ilave sekonder frekans kontrol rezerv miktarının tamamını ya da bir kısmını
seçer ve ilgili teklif sahiplerine bildirimde bulunur. Bu şekilde seçilen yan hizmet birimlerinin,
ilgili uzlaştırma dönemi için kendilerine bildirimde bulunulan sekonder frekans kontrol rezerv
miktarını sağlamak üzere gerekli çalışma düzeyini korumaları ve sekonder frekans kontrol tep-
kisi vermeleri ilgili yan hizmet biriminin yan hizmet uzlaştırma hesabında kayıtlı olduğu tüzel
kişilerin sorumluluğundadır. 

2) İlgili tedarik dönemi için yürütülen sekonder frekans kontrol kapasitesi tedarik sü-
recinde fiyat sırasına dizilen ve teklifleri (f) bendi uyarınca geçerli olan teklif sahipleri teklif
edilen sekonder frekans kontrol rezerv miktarını çalışma seviyesinin durumuna göre arttırmak
ya da azaltmak istemeleri halinde teslim saatinden en geç 2 (iki) saat öncesine kadar miktar
güncellemesi yapabilir. Miktarın arttırılması durumunda, artan miktar kadarlık rezerv kapasitesi
katılımcının mevcut sekonder rezerv teklif fiyat seviyelerinin en düşük olanı üzerinden arttırılır.
Miktarın azaltılması durumunda ise sekonder rezerv kapasitesinin teklif fiyat seviyesi en yüksek
olanından başlanacak şekilde rezerv miktarı azaltılır. Ek rezerv teklifini güncellemeyen ya da
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iptal etmemiş olan ve ek rezerv tedarik süreci için geçerli teklifi bulunan bir yan hizmetler pi-
yasası katılımcısı, ilgili saat içerisinde TEİAŞ tarafından ek rezerv tedarik sürecinde seçilme
sırası kendisine gelmesine rağmen, yan hizmet biriminin çalışma seviyesi uygun olmadığından
ve/veya arıza ve benzeri nedenlerle yan hizmet birimi devre dışı olduğundan ilgili yan hizmetler
piyasası katılımcısından ek rezerv tedarik edilememesi halinde, söz konusu piyasa katılımcı-
sının ilgili saat için hizmeti yerine getirmediği kabul edilir ve 31 inci madde uyarınca yaptırım
uygulanır.

ğ) Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerin sağla-
makla yükümlü oldukları sekonder frekans kontrol rezerv miktarını kendi adlarına kayıtlı yan
hizmet birimlerinden karşılayamayacak olması veya karşılamamayı tercih etmeleri durumunda,
ilgili tüzel kişiler 25 inci madde hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini devredebilirler. Bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca tedarik edilen ek sekonder frekans kontrol rezerv yükümlü-
lükleri devredilemez.”

“(3) TEİAŞ tarafından birinci fıkranın (g) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca yü-
rütülen ek rezerv tedarik sürecinden sonra, ek sekonder frekans kontrol rezerv ihtiyacının ta-
mamının veya bir kısmının tedarik edilememesi durumunda; TEİAŞ ihtiyaç duyulan ek rezerv
miktarını Yükümlülük Transfer Platformu üzerinden ilan ederek, rezervin sağlanacağı saatten
en erken 2 (iki) saat önce olmak üzere Yükümlülük Transfer Platformunun İşletilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar doğrultusunda platform üzerinden tedarik edebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir. 

“(1) TEİAŞ tarafından yürütülen tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa
katılımcısı tüzel kişiler, sağlamakla yükümlü oldukları sekonder frekans kontrol rezerv mikta-
rının tamamını ya da bir kısmını, geçerli sekonder frekans kontrol performans test raporuna
göre transfer edilen rezerv miktarını sağlayabilir olduğu belgelenmiş ve test raporunda yer alan
teknik parametreler ile uyumlu durumda olan bir yan hizmet birimini haiz başka bir tüzel ki-
şiden veya kendi yan hizmet uzlaştırma hesaplarına kayıtlı farklı bir yan hizmet biriminden
sağlayabilirler. Yükümlülük transferi, YHPYS kapsamında yer alan Yükümlülük Transfer Plat-
formu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yükümlülüğünü devreden yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel
kişilerin TEİAŞ’a karşı yükümlülükleri yükümlülüğü devralan tüzel kişilik tarafından yerine
getirilir.”

“(4) Yükümlülük transferi işlemlerinin rezervin sağlanacağı saatten en geç 90 (doksan)
dakika öncesine kadar tamamlanması gerekir.

(5) Sekonder frekans kontrol rezerv yükümlülüğü devralan tüzel kişi, üstlendiği sekon-
der frekans kontrol rezerv yükümlülüğünü tekrar devredebilir.

(6) Yükümlülük Transfer Platformuna katılarak yükümlülük transferi işleminde yer alan
tüzel kişiler Yükümlülük Transfer Platformunun İşletilmesine İlişkin Usul ve Esasları kabul
etmiş sayılırlar ve bu Usul ve Esaslara uymakla yükümlüdürler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) SFKTf,p: 21 inci madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde yan hiz-

met piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı toplam sekonder fre-
kans kontrol rezerv miktarından dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

b) SRMf,p,y,s: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminin “s”
saatinde, yükümlü olduğu “y” yan hizmet birimi tarafından sağlanan Sekonder Frekans Kontrol
Rezerv Miktarını (MW),
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c) SKBf,s: 21 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca üstlenmiş olduğu yü-
kümlülük çerçevesinde “f” fatura döneminin “s” saati için yan hizmet piyasa katılımcısına uy-
gulanacak olan ve 26 ncı madde uyarınca belirlenen saatlik Sekonder Frekans Kontrol Kapasite
Bedelini veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında tedarik edilen ek re-
zervler için, ilgili yan hizmet piyasası katılımcısı tarafından teklif edilmiş olan saatlik Sekonder
Frekans Kontrolü Kapasite Bedelini (TL/MW),

ç) KSp,f,y: 21 inci madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde yan hiz-
met piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı veya 25 inci madde kapsamında yüküm-
lülük transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı bir “y” yan hizmet birimi tarafından
sağlanan, “f” fatura döneminin “s” saati için 29 uncu madde çerçevesinde sağladığının tespiti
durumunda “1”, diğer durumlarda “0” olarak belirlenen Katılım Katsayısını, 

d) m: “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,
e) k: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı olan veya 25 inci

madde kapsamında yükümlülük transferi suretiyle başka bir tüzel kişilik adına kayıtlı bir “y”
yan hizmet birimi tarafından sağlanan yan hizmet birimi sayısını,

ifade eder.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan yan

hizmet birimlerinin aynı zamanda dengeleme güç piyasası kapsamında dengeleme birimi olarak
kayıtlı olması halinde, bu durumda olan ve aynı zamanda dengeleme güç piyasası katılımcısı
olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere sekonder frekans kontrol rezervi tutarına ek
olarak, aşağıdaki şekilde hesaplanan dengesizlik geri ödemesi de yapılır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) DGÖf,p: “p” yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin “f” fatura döneminde sağladığı

sekonder frekans kontrol hizmetinden dolayı oluşan enerji dengesizliklerine ilişkin alacak ola-
rak tahakkuk ettirilecek dengesizlik geri ödemesi tutarını (TL),

b) GÖDMf, y, s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için sağladığı
sekonder frekans kontrol hizmetinden dolayı oluşan enerji dengesizliklerine ilişkin olarak; ilgili
yan hizmet piyasası katılımcısına yapılacak dengesizlik geri ödemesi hesabında esas alınacak
dengesizlik miktarını (MWh), 

c) SMFf,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca hesaplanarak TEİAŞ tarafından duyurulan, “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin den-
geleme güç piyasası kapsamında hesaplanan saatlik Sistem Marjinal Fiyatını (TL/MWh),

ç) NPTFf,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin Gün Öncesi Piyasası kapsamında hesaplanan
nihai piyasa takas fiyatını (TL/MWh),

d) NDKs: “s” saatinde sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan
ve aynı zamanda dengeleme birimi niteliğini haiz yan hizmet birimleri için sekonder frekans
kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili yan hizmet biriminde oluşan dengesizlik miktarı-
nın negatif olması durumunda “1” aksi durumda “0” değerini alan dengesizlik katsayısını,

e) PDKs: “s” saatinde sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan
ve aynı zamanda dengeleme birimi niteliğini haiz yan hizmet birimleri için sekonder frekans
kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili yan hizmet biriminde oluşan dengesizlik miktarı-
nın pozitif olması durumunda “1” aksi durumda “0” değerini alan dengesizlik katsayısını,
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f) m: “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,
g) n: “p” yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişisinin yan hizmet uzlaştırma hesabına

kayıtlı olan yan hizmet birim sayısını,
ğ) k: Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay öncesinden

duyurulmak kaydı ile katılımcıların negatif enerji dengesizliği halinde kullanılacak ve Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan katsayıyı,

h) l: Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay öncesinden
duyurulmak kaydı ile katılımcıların pozitif enerji dengesizliği halinde kullanılacak ve Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan katsayıyı,

ifade eder.
(3) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan ve aynı zamanda

dengeleme birimi niteliğini haiz yan hizmet birimleri için yan hizmet uzlaştırma hesabına ka-
yıtlı bulundukları yan hizmet piyasa katılımcısı ve aynı zamanda dengeleme güç piyasası ka-
tılımcısı olan tüzel kişilere, PDKs veya NDKs katsayılarının “1” olduğu her durumda, birinci
fıkrada belirtilen formül uyarınca hesaplanan dengesizlik geri ödemesi yapılır. 29 uncu madde
uyarınca yapılan izleme sonucunda sekonder frekans kontrol hizmetini sağlamadığının tespit
edilmesi durumunda dengesizlik geri ödemesi yapılmaz.

(4) Bir fatura dönemi için, aynı zamanda dengeleme birimi niteliğini de haiz her bir
yan hizmet biriminin, her bir saatteki enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki formüle göre hesap-
lanır:

(5) Dördüncü fıkradaki formülde geçen;
a) GÖDMf,y,s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için sağladığı

sekonder frekans kontrol hizmetinden dolayı oluşan enerji dengesizliklerine ilişkin olarak; ilgili
yan hizmet piyasası katılımcısına yapılacak dengesizlik geri ödemesi hesabında esas alınacak
dengesizlik miktarını (MWh),

b) DMf,y,s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için gerçekleşen
dengesizlik miktarını (MWh), 

c) Pgeni: Sekonder frekans kontrol hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin brüt üretim
noktasında gerçekleştirdiği üretim miktarını (MW),

ç) MAXCi: Sekonder frekans kontrol hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin üst limit
değerini,

d) MINCi: Sekonder frekans kontrol hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin alt limit
değerini,

e) Rsfky,f,s: “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için yükümlülüğü
bulunan sekonder rezerv miktarını,

f) Ksfkf,s,i: “f” fatura döneminin “s” saati için sekonder rezerv yükümlülüğü bulunan
“y” yan hizmet biriminin otomatik üretim kontrol programından iletilen sinyallere karşılık ver-
diği anlık tepkinin tolerans içinde olması durumunda “1” diğer durumlarda “0” olan katsayıyı, 

g) i: “f” fatura döneminin “s” saati için sekonder rezerv yükümlülüğü bulunan “y” yan
hizmet birimine Otomatik Üretim Kontrol (AGC) sistemi/arabiriminden 4 (dört) saniyelik pe-
riyotlarla iletilen sinyal sayısını, 

ifade eder.
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(6) Sekonder frekans kontrolü hizmetinden dolayı oluşan dengesizliklerin miktarı TEİAŞ
tarafından hesaplanarak dengesizlik geri ödemesinin hesaplanabilmesi için EPİAŞ’a gönderilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Tedarik süreci sonucunda veya yükümlülüğün devri suretiyle oluş-

turulan primer ve/veya sekonder frekans kontrol rezervlerinin izlenmesi ve bu hizmetlerin yan
hizmet birimlerince sağlanıp sağlanamadığının tespiti amacıyla TEİAŞ aşağıdaki veri ve bil-
gileri dikkate alır:

a) TEİAŞ’a ait SCADA sisteminden ve/veya TEİAŞ güç kalitesi çözümleme cihazları
vasıtasıyla elde edilen veri ve bilgiler.

b) Primer ve/veya sekonder frekans kontrol hizmeti sağlayan yan hizmet birimlerinde
bulunan kayıt cihazlarından elde edilen veri ve bilgiler.

c) İlgili yan hizmet piyasa katılımcıları tarafından YHPYS aracılığıyla yapılan bildi-
rimler. 

(2) İlgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilerce yan hizmet birimlerinin emre amadelik
durumlarına ilişkin, kapasite ve minimum kararlı üretim düzeyleri ile YHPYS aracılığıyla
TEİAŞ’a yapılan kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programı bildirimleri kullanılır. Öncelikli
olarak TEİAŞ’a ait SCADA verileriyle birlikte TEİAŞ’ın güç kalitesi çözümleme cihazları
vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılır. TEİAŞ’a ait SCADA ve/veya TEİAŞ’ın güç kalitesi
çözümleme cihazları verilerinin bulunmadığı ve/veya değerlendirme için yetersiz olduğu du-
rumlarda yan hizmet birimi tarafından gönderilen söz konusu tesislerde bulunan kayıt cihaz-
larından elde edilen veriler kullanılır. Günlük frekans kontrol verilerinin hizmete katılan yan
hizmet birimleri tarafından TEİAŞ’a gönderileceğine dair hususlara katılım anlaşmalarında
yer verilir.

(3) TEİAŞ’a ait SCADA ve/veya TEİAŞ’ın güç kalitesi çözümleme cihazları vasıtasıyla
elde edilen verilerin veya yan hizmet birimlerinden elde edilmesi gereken verilerin olmadığı
durumlarda, ilgili yan hizmet birimleri, transfer etmedikleri primer ve/veya sekonder frekans
kontrol rezervlerini sağlamamış kabul edilir.

(4) Primer frekans kontrolü hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin izlenmesi saatlik
bazda aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Ek-1’de belirtilen matematiksel model doğrultusunda; yan hizmet birimlerinin sis-
temde oluşan fiili frekans sapması altında ve 13 üncü madde kapsamında üstlendikleri yüküm-
lülük veya 17 nci madde kapsamındaki yükümlülüklerin transferi suretiyle üstlendikleri primer
frekans kontrol rezervi miktarını tuttukları varsayılarak, beklenen aktif çıkış gücü değerleri he-
saplanır.

b) Hesaplamalar neticesinde elde edilen aktif çıkış gücü değerlerine primer frekans
kontrol hizmetine katılan ünitelerin toplam kurulu gücünün ± %1’i eklenerek tolerans aralığı
belirlenir. Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında elde edilen yan hizmet birimi aktif çıkış gücü
verilerinin bu tolerans aralığı içinde olup olmadığı tespit edilir. 

c) UEVÇB aktif çıkış gücü verilerinin tolerans bandının dışında olduğu sürenin, ilgili
saatin %10’undan fazla olması durumunda, inceleme yapılan saat için ilgili yan hizmet birim-
lerinin primer frekans kontrolü hizmetini sağlamadığı kabul edilir.

ç) Primer frekans kontrolü hizmetine katılan bir yan hizmet biriminin ilgili saatin içe-
risinde dengeleme güç piyasası kapsamında almış olduğu YAL ve YAT talimatları, KGÜP de-
ğişiklikleri veya arıza bildirimleri haricinde TEİAŞ’ın SCADA sisteminde yer alan MAXC-
MINC değerlerinin değişmesi halinde ilgili saat için primer frekans kontrolü hizmetini sağla-
madığı kabul edilir.
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(5) Sekonder frekans kontrolü hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin izlenmesi aşa-
ğıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Ek-1’de belirtilen matematiksel model doğrultusunda yan hizmet birimlerinin oto-
matik üretim kontrol sistemi tarafından gönderilen aktif güç referans değeri dikkate alınarak
ve 21 inci madde kapsamında üstlendikleri yükümlülük veya 25 inci madde kapsamındaki yü-
kümlülüklerin transferi suretiyle üstlendikleri sekonder frekans kontrol rezervi miktarını tut-
tukları varsayılarak beklenen aktif çıkış gücü değerleri hesaplanır.

b) Hesaplamalar neticesinde elde edilen aktif çıkış gücü değerlerine sekonder frekans
kontrol rezervinin ±%10’u eklenerek tolerans aralığı belirlenir. Birinci ve ikinci fıkralar kap-
samında elde edilen yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin bu tolerans aralığı içinde
olup olmadığı tespit edilir.

c) Yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin tolerans bandının dışında olduğu süre
göz önünde bulundurularak ilgili saat için ilgili üretim tesisinin sekonder frekans kontrolü iz-
leme sonuçları aşağıdaki hususlar doğrultusunda değerlendirilir:

1) Tolerans bandının dışında olan süre ilgili uzlaştırma döneminin % 10’una eşit veya
%10 değerinden daha küçük ise “sağladı” olarak değerlendirilir.

2) Tolerans bandının dışında olan süre ilgili uzlaştırma döneminin % 10’undan büyük
ve % 50 değerinden küçük ise “sağlamadı” olarak değerlendirilir.

3) Tolerans bandının dışında olan süre ilgili uzlaştırma döneminin % 50’sine eşit veya
% 50 değerinden büyük ise “katılmadı” olarak değerlendirilir.

ç) Ek rezerv talimatı ile TEİAŞ tarafından Sekonder Frekans Kontrolü hizmetine dahil
edilen yan hizmet birimleri bu ek rezerv talimatını hizmeti yerine getireceği saat içinde veya
hizmetin yerine getirileceği saate 15 dakikadan daha az süre kala almışsa, hizmetin sağlanmaya
başladığı dakikadan itibaren saat sonuna kadar kalan süre için % 10’luk tolerans dahilinde hiz-
meti yerine getirip getirmediğine bakılır. Bu durumda olan santrallere o saat için ödenecek se-
konder hizmet bedeli, hizmeti yerine getirdikleri dakikaların toplamının 60’a bölünmesi sure-
tiyle çıkan oran değeri ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

d) Sekonder frekans kontrolü hizmetine katılan bir yan hizmet biriminin ilgili saatin
içerisinde dengeleme güç piyasası kapsamında almış olduğu yük alma ve yük atma talimatları,
KGÜP değişiklikleri veya arıza bildirimleri haricinde TEİAŞ’ın SCADA sisteminde yer alan
Otomatik Üretim Kontrol (AGC) programında kayıtlı MAXC-MINC değerlerinin değişmesi
halinde ilgili saat için sekonder frekans kontrolü hizmetini sağlamadığı kabul edilir.

(6) Primer ve sekonder frekans kontrolü hizmetlerine aynı anda katılan üretim tesisle-
rinin izlenmesi aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Ek-1’de belirtilen matematiksel model doğrultusunda yan hizmet birimlerinin sis-
temde oluşan fiili frekans sapması altında ve otomatik üretim kontrol sistemi tarafından gön-
derilen aktif güç referans değeri dikkate alınarak; 13 üncü ve 21 inci maddeler kapsamında
üstlendikleri primer ve sekonder frekans kontrol rezervi tedarik yükümlülükleri veya 17 nci
ve 25 inci maddeler kapsamındaki yükümlülüklerin transferi suretiyle üstlendikleri primer ve
sekonder frekans kontrol rezervi miktarlarını tuttukları varsayılarak beklenen aktif çıkış gücü
değerleri hesaplanır.

b) Hesaplamalar neticesinde elde edilen aktif çıkış gücü değerlerine primer ve sekonder
frekans kontrol rezervlerinin toplamının ±%10’u eklenerek tolerans aralığı belirlenir. Birinci
ve ikinci fıkralar kapsamında elde edilen yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin bu to-
lerans aralığı içinde olup olmadığı tespit edilir.

c) Yan hizmet birimi aktif çıkış gücü verilerinin tolerans bandının dışında olduğu süre
göz önünde bulundurularak ilgili saat için ilgili üretim tesisinin frekans kontrolü izleme so-
nuçları aşağıdaki hususlar doğrultusunda değerlendirilir: 
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1) Tolerans bandının dışında olan süre ilgili uzlaştırma döneminin % 10’una eşit veya
% 10 değerinden daha küçük ise “sağladı” olarak değerlendirilir.

2) Tolerans bandının dışında olan süre ilgili uzlaştırma döneminin % 10’undan büyük
ve % 50 değerinden küçük ise “sağlamadı” olarak değerlendirilir.

3) Tolerans bandının dışında olan süre ilgili uzlaştırma döneminin % 50’sine eşit veya
% 50 değerinden büyük ise “katılmadı” olarak değerlendirilir.

ç) Primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü hizmetlerine eşzamanlı olarak
katılan bir yan hizmet biriminin, ilgili saatin içerisinde dengeleme güç piyasası kapsamında
almış olduğu yük alma ve yük atma talimatları, KGÜP değişiklikleri veya arıza bildirimleri
haricinde TEİAŞ’ın SCADA sisteminde yer alan Otomatik Üretim Kontrol (AGC) programında
kayıtlı MAXC-MINC değerlerinin değişmesi halinde ilgili saat için sekonder frekans kontrolü
hizmetini sağlamadığı kabul edilir.

(7) Eş zamanlı olarak primer frekans kontrolü (PFK) ve sekonder frekans kontrolü
(SFK) hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin, hizmetlerden sadece birisi kapsamında ilgili
saatteki yükümlülüğün tamamı için arıza bildiriminde bulunması ve/veya yan hizmet biriminin
hizmetlerden yalnızca birine katılımını engelleyen bir durumun hizmetin yerine getirileceği
zaman diliminden önce ortaya çıkması durumlarında;

a) Yalnızca SFK hizmeti için katılıma engel bir durumun ortaya çıkması halinde yan
hizmet biriminin PFK hizmet yükümlülükleri müstakil olarak devam ettiğinden, PFK hizmetine
ilişkin izleme ve kontrol işlemleri dördüncü fıkra çerçevesinde,

b) Yalnızca PFK hizmeti için katılıma engel bir durumun ortaya çıkması halinde yan
hizmet birimi SFK hizmet yükümlülükleri müstakil olarak devam ettiğinden, SFK hizmetine
ilişkin izleme ve kontrol işlemleri beşinci fıkra çerçevesinde,

gerçekleştirilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) 13 üncü madde uyarınca üstlenmiş olduğu yükümlülük kapsamında

primer frekans kontrol rezervi sağlayan veya 17 nci madde kapsamındaki yükümlülük transferi
suretiyle yükümlülük üstlenmiş bir yan hizmetler piyasası katılımcısı tüzel kişiye, üstlenmiş
olduğu yükümlülüğünden daha az miktarda bildirimde bulunması halinde bildirilmeyen miktar
için, gerçek zamanda bildirdiği rezerv miktarından daha az rezerv ayrılması halinde ise yü-
kümlülüğün tamamı için ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi kapsamında kapasite
bedeli ödenmez. Bununla birlikte, 13 üncü madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş veya 17 nci
madde kapsamındaki yükümlülük transferi suretiyle yükümlülük devralmış ve devrede olan
bir yan hizmet biriminin, TEİAŞ’tan almış olduğu bir acil durum YAT talimatı sebebiyle devre
harici olması veya TEİAŞ’tan almış olduğu bir acil durum YAT talimatı sebebiyle minimum
kararlı üretim düzeyinin (MKÜD) altına düşmesi durumları hariç olmak üzere, 29 uncu madde
kapsamında yapılan izleme sonucunda primer frekans kontrol hizmetini sağlamadığının tespit
edilmesi durumunda, ilgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiye, ihlalin söz konusu olduğu
uzlaştırma dönemi için kapasite bedeli ödemesi yapılmaz ve MW başına ödenmesi öngörülen
primer frekans kontrol kapasite bedelinin %25’i kadar yerine getirmeme bedeli uygulanır. 

(2) 13 üncü madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş veya 17 nci madde kapsamındaki
yükümlülük transferi suretiyle yükümlülük devralmış ve devrede olan bir yan hizmet biriminin,
primer frekans kontrol hizmetine katılımını engelleyen bir arıza sebebiyle primer frekans kont-
rol rezerv miktarını sağlayamaması, beklenmedik işletme şartları sebebiyle devre harici olması
veya beklenmedik işletme şartları sebebiyle MKÜD’ün altına düşmesi durumlarında, olayı mü-
teakiben önce sözlü daha sonra da takip eden en geç 1 (bir) saat içinde YHPYS aracılığıyla olmak
üzere; yükümlü olduğu primer frekans kontrol rezerv miktarının tamamını ya da bir kısmını
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içerecek şekilde arızaya düşen rezerv miktarını arızaya sebep olan teknik gerekçe ile birlikte
TEİAŞ’a bildirmesi kaydıyla; ilgili yan hizmet piyasası katılımcısı tüzel kişiye, bildirimin ya-
pıldığı saat ve takip eden 1 (bir) saat için, arıza bildirdiği miktar kadar kapasite bedeli ödenmez
ve ilgili yan hizmet piyasası katılımcısı tüzel kişi, primer frekans kontrol yükümlülüğünden
arıza bildirdiği miktar kadar muaf sayılır. Ancak, bu süre içerisinde arızanın giderildiği ve yan
hizmet biriminin MKÜD seviyesine çıktığı andan itibaren, ilgili yan hizmet biriminin yüküm-
lülüğü yeniden başlar. Benzer bir durumun bu süreyi takip eden saatlerde tekrar etmesi veya
devam etmesi halinde ise, 13 üncü madde uyarıca yükümlülük üstlenmiş olan yan hizmet piyasa
katılımcısı tüzel kişinin, yükümlülüğünü, uzlaştırma hesabına kayıtlı bulunan diğer yan hizmet
birimlerinden sağlaması veya transfer etmesi gerekir. Aksi takdirde, yükümlülük yerine geti-
rilmemiş sayılarak kapasite bedeli ödenmez ve birinci fıkrada yer alan yerine getirmeme bedeli
uygulanır. 

(3) 13 üncü madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş veya 17 nci madde kapsamında
yükümlülük devralmış bir yan hizmet biriminin, TEİAŞ’tan almış olduğu acil durum YAT ta-
limatı sebebiyle devre harici olması, TEİAŞ’tan almış olduğu acil durum YAT talimatı sebebiyle
MKÜD’ün altına düşmesi ya da TEİAŞ altyapısından kaynaklı arıza durumlarında, ilgili üretim
tesisinin söz konusu durumlar ortadan kalkıncaya kadar, önceden bildirimde bulunmuş olduğu
primer frekans kontrol rezerv miktarı için, yükümlülüğünü sağladığı kabul edilir ve bu süre
primer frekans kontrolüne katılım süresine dâhil edilir. Verilen acil durum YAT talimatının sona
ermesinin ardından üretim tesisinin MKÜD’e çıkması veya TEİAŞ’ın altyapısından kaynaklı
arızanın giderilmesi ile yükümlülüğü yeniden başlar. Verilen acil durum YAT talimatının sona
ermesinin ardından hidrolik üniteler için 1 (bir) saat ve termik üniteler için 2 (iki) saat içinde
MKÜD’e ulaşamayan üniteler için, bu maksimum süreler sonunda yükümlülüğün tekrar baş-
ladığı kabul edilir. Primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü hizmetini eş zamanlı
olarak yerine getiren yan hizmet birimleri, gerçek zamanda işletme sırasında yan hizmete ka-
tılırken, TEİAŞ’ın SCADA sisteminden kendisine gönderilen set sinyalini takip edemediği
veya bu sinyalin sabit geldiği durumda konuyu derhal MYTM operatörüne YHPYS üzerinden
ve/veya MYTM’de bulunan sabit telefon ve/veya paks üzerinden bildirmekle yükümlüdür. Sin-
yalin takip edilmemeye başlandığı andan itibaren en geç 10 (on) dakika içerisinde herhangi bir
bildirim yapılmaması durumunda ve ilgili saatin kontrolü neticesinde, yan hizmet biriminin
beklenen sekonder frekans tepkisini sağlamadığının tespiti durumunda, ilgili saat için sekonder
kapasite bedeli ödenmez. Böyle bir durumda, yan hizmet biriminin primer frekans kontrolü
tepkisi ise, 29 uncu madde hükümlerine göre müstakil olarak kontrol edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) 21 inci madde kapsamında üstlendiği yükümlülük kapsamında veya

25 inci madde kapsamındaki yükümlülük transferi suretiyle yükümlülük üstlenen ve devrede
olan bir yan hizmet biriminin, herhangi bir sebeple 29 uncu madde kapsamında yapılan izleme
sonucunda sekonder frekans kontrol hizmetini sağlamadığının tespit edilmesi veya gerçek za-
manda, bildirdiği rezerv miktarından daha az rezerv ayrılması durumlarında, 21 inci madde
kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan ilgili yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiye ihlalin
söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için kapasite bedeli ödemesi yapılmaz.

(2) 21 inci madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş veya 25 inci madde kapsamında
yükümlülük devralmış ve devrede olan bir yan hizmet biriminin, sekonder frekans kontrol hiz-
metine katılımını engelleyen bir arıza sebebiyle bu hizmeti sağlayamaması veya beklenmedik
işletme şartları sebebiyle devre harici olması veya beklenmedik işletme şartları sebebiyle mi-
nimum kararlı üretim düzeyinin altına düşmesi durumlarında, olayı müteakiben önce sözlü
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daha sonra da takip eden 1 (bir) saat içerisinde YHPYS aracılığıyla olmak üzere; yükümlü ol-
duğu sekonder frekans kontrol rezerv miktarının tamamını ya da bir kısmını içerecek şekilde,
arızaya düşen rezerv miktarını arızaya sebep olan teknik gerekçe ile birlikte TEİAŞ’a bildirmek
kaydıyla; ilgili yan hizmet piyasası katılımcısı tüzel kişiye, arızanın bildirildiği saat ve takip
eden 1 (bir) saat için kapasite bedeli ödenmez ve ilgili yan hizmet piyasası katılımcısı tüzel
kişi, sekonder frekans kontrol yükümlülüğünden arıza bildirdiği miktar kadar muaf sayılır. An-
cak, bu süre içerisinde arızanın giderildiği ve yan hizmet biriminin minimum kararlı üretim
düzeyi seviyesine çıktığı andan itibaren yükümlülüğü yeniden başlar. Benzer bir durumun bu
süreyi takip eden saatlerde de tekrar etmesi veya devam etmesi halinde, 21 inci madde kapsa-
mında yükümlülük üstlenmiş olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin, yükümlülüğünü,
adına kayıtlı bulunan diğer yan hizmet birimlerinden sağlaması veya yükümlülüğünü transfer
etmesi gerekir. Aksi takdirde sistem işletmecisinin bu rezervi sağlamak için 21 inci maddenin
birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen adımların uygulanması suretiyle belirlenecek ek rezerv
oluşturma maliyeti, rezerv sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve 29 uncu madde kap-
samında “katılmadı” olarak değerlendirilen yan hizmetler piyasası katılımcısı tüzel kişilerden
karşılanır. 21 inci madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan bir yan hizmet piyasa katı-
lımcısına hizmete katılım durumunun “katılmadı” olarak değerlendirilmiş olduğu uzlaştırma
dönemi için MW başına ödenmesi öngörülen sekonder frekans kontrol kapasite bedelinin %25’i
kadar yerine getirmeme bedeli uygulanır. İhlalin gerçekleştirildiği uzlaştırma dönemindeki top-
lam ek rezerv maliyetinin söz konusu yan hizmet piyasası katılımcısının payına düşen kısmının,
ilgili uzlaştırma döneminde yan hizmet piyasası katılımcısına ödenmesi öngörülen sekonder
frekans kontrol kapasite bedelinin %25’ini aşması halinde söz konusu uzlaştırma dönemine
ilişkin ek rezerv tedarik maliyetinin yan hizmet piyasası katılımcısının payına düşen kısmı aşa-
ğıdaki formül uyarınca ilgili saatin yerine getirmeme bedeli olarak hesaplanır: 

YGBp,f,y,s = maks [((SKBf,y,s x YGSRMf,p,y,s)÷4), (TEMf,s x (YGSRMf,p,y,s ÷TYGRMf,s))]

(3) İkinci fıkradaki formülde geçen;
a) YGBp,f,y,s: 21 inci madde uyarınca adına kayıtlı “y” yan hizmet birimi için yükümlülük

üstlenmiş olan yan hizmet piyasası katılımcısı “p” tüzel kişisine, yükümlülüğü bulunan “f” fa-
tura döneminin “s” saati için hizmete katılım durumunun 29 uncu madde kapsamında “katıl-
madı” olarak değerlendirilmesi halinde tahakkuk ettirilecek yerine getirilmeme bedelini (TL),

b) YGSRMf,p,y,s: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminin
“s” saatinde, adına kayıtlı “y” yan hizmet birimi tarafından sağlanmak üzere yükümlülüğü bu-
lunan ancak hizmete katılım durumu “katılmadı” olarak değerlendirilen sekonder frekans kont-
rol rezerv miktarını (MW),

c) SKBf,y,s: 21 inci madde uyarınca adına kayıtlı “y” yan hizmet birimi tarafından sağ-
lanmak üzere üstlenmiş olduğu yükümlülük çerçevesinde “f” fatura döneminin “s” saati için
yan hizmet piyasa katılımcısına uygulanacak olan ve 26 ncı madde uyarınca belirlenen saatlik
sekonder frekans kontrol kapasite bedelini (TL/MW),

ç) TEMf,s: TEİAŞ tarafından “f” fatura döneminin “s” saati için tedarik süreci ile belir-
lenmiş yan hizmet birimlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik olarak yerine
getirmesi neticesinde sekonder frekans kontrol rezerv miktarları toplamının yetersiz kalması
ve ek sekonder frekans kontrol rezerv miktarı ihtiyacı doğması halinde 21 inci madde uyarınca
“s” saati için TEİAŞ tarafından tedarik edilen ek rezervlerin toplam maliyetini (TL),

d) TYGRMf,s: TEİAŞ tarafından “f” fatura döneminin “s” saati için tedarik süreci ile
belirlenmiş yan hizmet birimleri tarafından “s” saatinde hizmete katılım durumu “katılmadı”
olarak değerlendirilen toplam rezerv miktarını (MW),

ifade eder.
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(4) 21 inci madde kapsamında yükümlülük üstlenmiş veya 25 inci madde kapsamında
yükümlülük devralmış ve devrede olan bir yan hizmet biriminin, TEİAŞ’tan almış olduğu bir
acil durum YAT talimatı sebebiyle devre harici olması, TEİAŞ’tan almış olduğu bir acil durum
YAT talimatı sebebiyle MKÜD’ün altına düşmesi ya da TEİAŞ altyapısından kaynaklı arıza
nedeniyle hizmetin sağlanamaması durumlarında, ilgili üretim tesisinin söz konusu süre bo-
yunca hizmet sağlamak üzere emre amade bulundurduğu sekonder frekans kontrol rezerv mik-
tarı için hizmeti sağladığı kabul edilir ve bu süre sekonder frekans kontrolüne katılım süresine
dahil edilir. Verilen YAT talimatının sona ermesinin ardından üretim tesisinin MKÜD’e çıkması
veya TEİAŞ’ın altyapısından kaynaklı arızanın giderilmesi ile birlikte yükümlülüğü yeniden
başlar. Verilen YAT talimatının sona ermesinin ardından hidrolik üniteler için 1 (bir) saat ve
termik üniteler için 2 (iki) saat içinde MKÜD’e ulaşamayan üniteler için, bu maksimum süreler
sonunda yükümlülüğün tekrar başladığı kabul edilir. Yan hizmet birimi gerçek zamanda işletme
sırasında yan hizmete katılırken TEİAŞ’ın SCADA sisteminden gönderilen set sinyalini takip
edemediği veya bu sinyalin sabit geldiği durumlarda konuyu derhal MYTM operatörüne,
YHPYS üzerinden ve/veya MYTM’de bulunan sabit telefon ve/veya paks üzerinden bildir-
mekle yükümlüdür. Sinyalin takip edilmemeye başlandığı andan itibaren en geç 10 (on) dakika
içerisinde herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda ve ilgili saatin kontrolü neticesinde
yan hizmet biriminin beklenen sekonder frekans tepkisini sağlamadığının tespiti durumunda
ilgili saat için sekonder kapasite bedeli ödenmez.

(5) Yan hizmetler piyasası katılımcısı tüzel kişilerin, sekonder frekans kontrolüne ilişkin
tedarik süreci sonucunda üstlenmiş olduğu yükümlülüğünden daha az miktarda bildirimde bu-
lunması durumlarında, eksik bildirilen miktar hizmete “katılmadı” olarak değerlendirilir ve
söz konusu miktar için yerine getirmeme bedeli uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki bö-
lüm eklenmiştir. 

“BÖLÜM 5/A
Talep Tarafı Yedeği Hizmeti

Talep tarafı yedeği hizmeti tedarik esasları 
MADDE 31/A – (1) Sistemde üretim tüketim dengesinin sağlanarak frekans kararlılı-

ğının korunması veya kısıtların giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde, TEİAŞ tara-
fından iletim sistemine bağlı gönüllü tüketim tesisleri arasında düzenlenen ihaleler aracılığıyla
talep tarafı yedeği hizmeti alınabilir. Bu ihaleler sonucunda talep tarafı yedeği hizmeti sağla-
yacak gönüllü tüketim tesisleri için tüketim tesisi sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ arasında talep
tarafı yedeği hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır. TEİAŞ, sistemin ihtiyaçlarını
ve sistem kısıtlarını göz önüne alarak, talep tarafı yedeği hizmet tedarikini belirli bir bölgede
yer alan tüketim tesisleriyle sınırlı tutabilir. 

(2) İletim sistemine bağlı olmak ve yıllık elektrik enerjisi tüketimi Kurul kararıyla be-
lirlenen asgari miktarın üzerinde olmak koşuluyla; ihale ilanında belirtilen niteliklere haiz tü-
ketim tesisi sahibi tüzel kişiler, talep tarafı yedeği hizmeti sağlamak üzere teklif verebilirler. 

(3) TEİAŞ, talep tarafı yedeği sağlayacak tüketim tesislerini, bu hizmeti sunma yeter-
lilikleri olan ve tedarik sürecine katılan tüketim tesisleri arasından, toplam talep tarafı yedeği
tedarik maliyetini en aza indirecek şekilde seçer.

(4) Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin ödemeler TEİAŞ tarafından anlaşmanın tarafı
olan tüketim tesisi sahibi tüzel kişilere aylık olarak yapılır. 

(5) Talep tarafı yedeği hizmetine katılan tüketim tesislerinin TEİAŞ’ın talimatlarını ye-
rine getirmesiyle hizmet verilen uzlaştırma döneminde ortaya çıkabilecek enerji açık ya da faz-
lası Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri kapsamında enerji den-
gesizliği olarak değerlendirilmez.
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(6) İhale şartnamesinde TEİAŞ tarafından belirlenecek teknik kriterler kapsamında ge-
rekli olan sayaç, uzaktan okuma, uzaktan kumanda, izleme, doğrulama ile diğer donanıma ve
yazılıma ilişkin yatırımlar ilgili tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler tarafından yapılır. Bu kap-
samdaki yatırımlara ilişkin olarak TEİAŞ’ın mevzuattan gelen yükümlülükleri saklıdır.

Talep tarafı yedeği hizmeti tedarik süreci
MADDE 31/B – (1) Talep tarafı yedeği hizmeti tedarik süreci bu Yönetmelik hüküm-

lerine göre sağlanır ve aşağıdaki adımlardan meydana gelir:
a) TEİAŞ, iletim sisteminin ihtiyaç duyabileceği talep tarafı yedeği hizmeti için öngö-

rülen rezerv miktarını belirleyerek ihaleye çıkar. İhale ilanı ile birlikte talep tarafı yedeği hiz-
metine ilişkin yan hizmet anlaşmalarının kapsayacağı süre ve bölge ilan edilir. 

b) İhale dokümanında; 
1) Hizmetin kapsadığı dönem (teklif dönemi),
2) Teklif verecek tüketim tesislerinin teklif dönemi öncesindeki en az 1 (bir) yıllık dö-

nemi kapsayan tüketim profilleri,
3) Verilecek tekliflerin fiyat yapısı ve içeriği,
4) TEİAŞ tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili teklif dönemi için belirlenen azami

teklif fiyatı,
5) Hizmet kapsamındaki tüketim tesislerine ihtiyaç duyulması halinde yalnızca yük

düşme yönünde olmak üzere ne şekilde, ne kadar süre önce ve teklif dönemi içerisinde en fazla
kaç kez talimat verileceği ve nasıl devreye alınacağı,

6) Hizmetinin verilmesi esnasında oluşan yük değişim miktarının belirlenmesinde esas
alınacak temel tüketim değerinin nasıl hesaplanacağı,

7) Hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi,
kontrolü ve doğrulanmasına ilişkin şartlar,

8) Verilecek hizmetin ücretlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin koşullar,
9) Hizmetin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yerine getirmeme bedelleri,
ve benzeri hususlara yer verilir. 
c) TEİAŞ tarafından belirlenecek ve ihale ilanında duyurulacak takvime uygun olarak,

tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin teklif verirler. 
ç) Açılacak ihaleye teklif verecek olan tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler, ihale doküma-

nında yer alan zaman planı çerçevesinde hizmeti verecek olan tüketim tesislerinde gerekli kont-
rol, ölçme, izleme ve doğrulama altyapısına sahip olduğunu ve TEİAŞ’ın istediği şekilde ge-
rekli bilgi akışını sağlayabileceğini TEİAŞ tarafından belirlenecek gerekli bilgi, belge ve/veya
sertifikalarla ispatlaması ve buna dair TEİAŞ’ın uygunluk belgesini haiz olması gerekir. Bu
kapsamda TEİAŞ tarafından işletilecek olan izleme sistemine veri sağlamak üzere, talep tarafı
yedeği hizmetini sağlayacak olan tüketim tesisi sahibi tüzel kişilerin sayaçta mevcut RS485,
RS232, pulse giriş çıkışı, dijital veya analog veya diğer çıkışlar vasıtası ile bağlanma izni TEİAŞ
tarafından yapılan başvurudan itibaren 10 iş günü içerisinde verilir. Mevcut sayaca bağlanmak
teknik olarak mümkün değil ise, iletim sistemi işletmecisi, yapılacak başvuru üzerine sayaç
tahsis ve kurulum ücreti tüketim tesis sahibi tüzel kişi tarafından karşılanmak üzere, birden
fazla bağlantıya izin veren ve ilgili mevzuat kurallarına uygun yeni bir sayacın kurulumunu
başvurudan itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirir. 

d) TEİAŞ, verilen teklifleri 31/Ç maddesinde yer alan kurallara uygun şekilde değer-
lendirerek ihtiyaç duyulan sayıda teklifi seçer ve tüm teklif sahiplerine bildirimde bulunur. 

e) Tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında talep tarafı yedeği hizmetine
ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır. 
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f) TEİAŞ tarafından yalnızca yük düşme yönünde olmak üzere en fazla ihalede teklif
edilen talep tarafı yedeği miktarı kadar talimat verilebilir. TEİAŞ tarafından talimat verilmesi
durumunda anlaşma hükümleri çerçevesinde ihalede teklif edilen talep tarafı yedeği miktarı
kadar yük değişimi gerçekleştirilir. 

g) Talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında verilecek talimatlar, sistem kısıtları dikkate
alınarak ve tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler arasında ayrım gözetilmeyecek şekilde belirlenir.

ğ) Talep tarafı katılım hizmetinin verilmesi esnasında oluşan yük değişim miktarının
belirlenmesine esas alınacak temel tüketim değeri hesaplama yöntemi TEİAŞ tarafından ihale
ilanında belirtilen talimat şekline ve bildirim süresine uygun olacak şekilde Temel Tüketim
Değerinin Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslara göre belirlenerek ihale ilanında duyurulur. 

h) Talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında verilecek talimatların anlık olması halinde;
yük değişim miktarının belirlenmesine esas olacak temel tüketim değeri; yük değişim talima-
tının verildiği an itibarıyla ilgili tüketim tesisi tarafından sistemden çekilen yük miktarıdır.

Talep tarafı yedeği hizmeti sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği
MADDE 31/C – (1) TEİAŞ tarafından belirlenecek takvime uygun olarak, ihale dokü-

manında ve 31/B maddesinde yer alan nitelikleri haiz tüketim tesisleri için tüketim tesisi sahibi
tüzel kişiler TEİAŞ tarafından ihale ilanında belirtilen anlaşma süresi boyunca talep tarafı ye-
deği hizmeti sağlamak üzere, tekliflerini ihale dokümanına uygun olarak TEİAŞ’a bildirirler.

(2) Talep tarafı yedeği hizmeti sağlamak üzere verilen teklifler, yük düşümüne esas re-
zerv kapasitesini (MW) ve birim rezerv kapasitesine teklif edilen saatlik kapasite bedelini
(TL/MW) içerecek şekilde TEİAŞ’a bildirilir. Bildirilen tüm teklif miktarları 1 MW ve katları
cinsinden ifade edilir. 

(3) Tüm teklif fiyatları, Türk Lirası (TL) cinsinden ve virgülden sonra iki hane içerecek
şekilde bildirilir.

Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 31/Ç – (1) Verilen teklifler fiyat sırasına dizilerek ihale dönemi için sistemin

ihtiyaç duyacağı öngörülen talep tarafı yedeği rezerv miktarı kadar teklif seçilir ve tüm teklif
sahiplerine bildirimde bulunulur.

(2) TEİAŞ, talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi hususunda,
teknik gereklilikleri ve sistem şartlarını dikkate alarak eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin
hareket eder. 

(3) Yürütülen tedarik süreci sonucunda; ilgili teklif dönemine ait ihale ilanında belir-
tilen azami teklif fiyatını aşmamak koşuluyla belirlenen en yüksek teklif fiyatı seçilerek; bil-
dirimde bulunulan talep tarafı yedeği hizmeti sağlayacak tüketim tesisi sahibi tüzel kişilere
ödenecek saatlik kapasite bedeli (TL/MW) olarak saptanır.

Talep tarafı yedeği hizmetinin ücretlendirilmesi
MADDE 31/D – (1) Tüketim tesisi sahibi tüzel kişilere, talep tarafı yedeği hizmetine

ilişkin aylık olarak ödenecek tutar aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) TTYÖTp,f: “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı talep tarafı yedeği hiz-

metinden dolayı tahakkuk ettirilecek ödeme tutarını (TL),
b) TTYRMt,f,s: “t” tüketim tesisinden, “f” fatura dönemine ait “s” saatinde talep tarafı

yedeği için tedarik edilen yedek kapasiteyi (MW),
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c) TTYTMt,f,s: “t” tüketim tesisinden, “f” fatura dönemine ait “s” saatinde talep tarafı
yedeği için talimat doğrultusunda değiştirilen yük miktarını (MW),

ç) TTYKBt,f: “t” tüketim tesisi için “f” fatura döneminin “s” saatinde talep tarafı yedeği
hizmeti için uygulanacak saatlik kapasite bedelini (TL/MW),

d) TTYHSt,f,s: “t” tüketim tesisinin, “f” fatura dönemine ait “s” saati içinde yükünün
kesilmesi suretiyle sağladığı talep tarafı yedeği hizmet süresini (dakika), 

e) NPTFf,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin Gün Öncesi Piyasası kapsamında hesaplanan
nihai piyasa takas fiyatını (TL/MWh),

f) SMFf,s: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uya-
rınca “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin Dengeleme Güç Piyasası kapsamında hesaplanan
sistem marjinal fiyatını (TL/MWh),

g) m: “d” döneminde yer alan saat sayısını,
ifade eder.
Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları
MADDE 31/E – (1) Talep tarafı yedeği hizmeti sağlanmasına ilişkin olarak tüketim te-

sisi sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında, TEİAŞ tarafından hazırlanan talep tarafı yedeği
hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları imzalanır. 

(2) Tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında talep tarafı yedeği hizmetine
ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmaları en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:

a) Anlaşmanın kapsadığı süre.
b) Anlaşma kapsamında sağlanacak talep tarafı yedeği miktarı (MW).
c) Talep tarafı yedeği hizmeti vermeye uygunluk belgesi.
ç) Anlaşma kapsamında yer alan tüketim tesislerinden ihale ilanında talep edilmiş ol-

ması halinde geçmiş döneme ilişkin elektrik tüketim profilleri.
d) Anlaşma kapsamındaki tüketim tesisine ait teçhizatların zarar görmemesi gözetilmek

suretiyle tüketim tesislerine ne şekilde, hangi dönemlerde talimat verileceği ve nasıl devreye
alınacağı.

e) Anlaşma kapsamındaki hizmetin verilmesi esnasında oluşan yük değişim miktarının
belirlenmesine esas olacak tüketim miktarının hesaplanmasına dair bilgiler.

f) Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi,
kontrolü ve doğrulanmasına ilişkin usuller.

g) Anlaşma kapsamında verilecek hizmetin ücretlendirilmesi.
ğ) Anlaşma kapsamındaki hizmetin uygun şekilde verilmemesi halinde uygulanacak

yerine getirmeme bedelleri ile anlaşmanın feshi veya sonlandırılmasına dair hükümler.
h) TEİAŞ’ın anlaşmada yer almasını uygun gördüğü ve ihale dokümanındaki şartları

bozmayan ve değiştirmeyen nitelikteki diğer hususlar.
Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin yerine getirmeme bedelleri 
MADDE 31/F – (1) Talep tarafı yedeği hizmeti anlaşması imzalamış olan tarafın an-

laşma hükümlerine uygun olarak hizmeti yerine getirmemesi halinde uygulanacak olan yerine
getirmeme bedellerine dair hükümlere ilgili yan hizmet anlaşmasında yer verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde tanımlı acil durum önlemleri kapsamında sistem
frekansındaki düşmenin kritik işletme koşulları oluşmadan önlenebilmesi için TEİAŞ tarafından
iletim sistemine bağlı tüketim tesisleri arasında düzenlenen ihaleler aracılığıyla anlık talep
kontrol yedekleri tedarik edilir. Bu ihaleler sonucunda anlık talep kontrol hizmeti sağlayacak
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gönüllü tüketim tesisleri için tüketim tesisi sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ arasında anlık talep kont-
rol hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Tüketim tesisi sahibi tüzel kişilere, anlık talep kontrol hizmetine

ilişkin aylık olarak ödenecek tutar aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) TKTp,f: “p” tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı anlık talep kontrol hizme-

tinden dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
b) TKKYMt,f,s: “t” tüketim tesisinden, “f” fatura dönemine ait “s” saatinde anlık talep

kontrolü için kesilen yük miktarını (MW),
c) TKTFt,f: “t” tüketim tesisi için “f” fatura döneminde geçerli olan anlık talep kontrol

teklif fiyatını (TL/MWh),
ç) TKHSt,f,s: “t” tüketim tesisinin, “f” fatura dönemine ait “s” saati içinde yükünün ke-

silmesi suretiyle sağladığı anlık talep kontrol hizmet süresini (dakika), 
d) k: “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı tüketim tesisi sayısını,
e) m: “d” döneminde yer alan saat sayısını,
ifade eder.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) İletim sistemine 66 kV ve üzeri gerilim seviyesinden bağlı ve kurulu

gücü 30 MW ve üstünde olan üretim tesislerine sahip lisans sahibi tüzel kişilerle reaktif güç
kontrolü hizmet anlaşması imzalanır. TEİAŞ’ın gerekli gördüğü durumlarda iletim sistemine
bağlı olan ve kurulu gücü 30 MW’tan az olan lisanslı üretim tesisleri de reaktif güç kontrolüne
katılmakla yükümlüdür. Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri ve güneş enerjisine dayalı fo-
tovoltaik üretim tesisleri, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen koşullar dahilinde reaktif
güç kontrolüne katılır. 

(2) Üretim tesislerinin reaktif güç kapasitesi sağlaması veya senkron kompansatör ola-
rak çalışması için adlarına kayıtlı bulundukları lisans sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ arasında, 66
kV ve üzeri gerilim seviyesinden bağlı üretim tesisleri için reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin
yan hizmet anlaşması bulunması zorunludur. TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalamış 34,5 kV
ve altı gerilim seviyesinden bağlı üretim tesisleri için adlarına kayıtlı bulundukları lisans sahibi
tüzel kişilerin, ilgili dağıtım şirketinin talebi ve TEİAŞ’ın uygun görüşü doğrultusunda ilgili
dağıtım şirketi ile reaktif güç kontrolü hizmet anlaşması imzalamaları zorunludur.

(3) TEİAŞ, reaktif güç kontrolüne ilişkin yan hizmet anlaşmaları kapsamında bulunan
üretim tesisleri arasından ilgili hizmetleri sağlayacak üretim tesislerini, sistem kısıtlarını dikkate
alarak ve toplam reaktif güç kontrolü tedarik maliyetini en aza indirecek şekilde seçer.” 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Gerçek zamanda sistem gerilimini düzenlemek amacıyla üretim tesislerinin jeneratör
olarak çalışırken veya senkron kompansatör olarak çalışması için verilen talimatlar TEİAŞ ta-
rafından ilgili üretim tesislerine YHPYS aracılığıyla bildirilir. Talimatların sona ermesine ilişkin
bildirimler ilgili üretim tesislerine yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkra-
sının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Üretim tesislerinin reaktif güç kapasitesi sağlaması ve/veya senkron kompansatör
olarak çalışması suretiyle reaktif güç kontrolü hizmeti sağlanmasına ilişkin olarak üretim faa-
liyeti gösteren tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında reaktif güç kontrolüne ilişkin standart yan hizmet
anlaşmaları imzalanması zorunludur. Reaktif güç kontrolüne ilişkin standart yan hizmet anlaş-
maları TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanır. Üretim faaliyeti gösteren her
bir tüzel kişi ile 39 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip üretim tesislerinden can suyu üni-
teleri hariç olmak üzere, adlarına kayıtlı olanları kapsayacak şekilde reaktif güç kontrolüne
ilişkin tek bir yan hizmet anlaşması imzalanır.”

“c) İşletmede olan üretim tesisleri için reaktif güç destek hizmeti yan hizmet sertifikası,
yeni işletmeye girecek üretim tesisleri için ise geçici kabul tarihinden itibaren en geç 90 gün
içerisinde reaktif güç destek hizmeti performans testlerinin gerçekleştirilerek reaktif güç destek
hizmeti yan hizmet sertifikasının TEİAŞ’a sunulacağına dair taahhütname,”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin sistem işletmecisi tarafından verilen tali-
matlar

MADDE 42 – (1) İletim sistem işletimi kapsamında, TEİAŞ tarafından jeneratör veya
senkron kompansatör olarak reaktif güç kontrolü hizmeti sağlamak üzere seçilen veya otomatik
gerilim regülatörü vasıtasıyla otomatik reaktif güç kontrolü hizmeti verecek üretim tesislerine,
gerekli olması ve devrede olmaları halinde verilecek olan reaktif güç kontrolüne ilişkin tali-
matlar öncelikle YHPYS aracılığıyla bildirilir. YHPYS aracılığıyla bildirilen talimatlar gerekli
görülmesi durumunda ayrıca telefon aracılığıyla da bildirilir.

(2) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması bulunan
üretim tesislerinde ünitelerin nominal aktif güçlerinin, aşırı ikazlı olarak 0,85, düşük ikazlı ola-
rak da 0,95 güç faktörlerine karşılık gelen reaktif güç değerlerinde çıkış vermesini sağlayan
kapasitenin üzerindeki reaktif güç kapasitesi sağlaması gerekli olması halinde söz konusu üre-
tim tesislerine öncelikle 44 üncü madde uyarınca yük atma talimatı verilir. Daha sonra bu
üretim tesislerine reaktif güç kontrolüne ilişkin talimatlar YHPYS aracılığıyla bildirilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Reaktif güç kontrolünün izlenmesi
MADDE 46 – (1) Reaktif güç kontrolü hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin iz-

lenmesi saatlik bazda TEİAŞ ile imzalanan yan hizmet anlaşmalarında belirtilen esaslar doğ-
rultusunda gerçekleştirilir.

(2) Reaktif güç kontrolü hizmetine katılan yan hizmet birimlerinin izlenmesi gerçek-
leştirilirken ilgili saatin %20’sinden daha fazla tolerans bandının dışında çalışması durumunda,
söz konusu saat için ilgili yan hizmet biriminin reaktif güç kontrolü hizmetini sağlamadığı
kabul edilir.

(3) TEİAŞ’a ait SCADA veya güç kalitesi ölçümleme cihazları vasıtasıyla elde edilen
verilerin veya yan hizmet birimlerinden elde edilmesi gereken verilerin olmadığı durumlarda,
ilgili yan hizmet birimleri, reaktif güç kontrol hizmetini sağlamamış kabul edilir.

(4) TEİAŞ tarafından reaktif güç kontrolü hizmeti sağlamak üzere seçilen veya otomatik
reaktif güç kontrolü hizmeti verecek üretim tesisleri, Elektrik Şebeke Yönetmeliği uyarınca
hizmet verir. Üretim tesislerinin, kendisine bildirimi yapılan talimatları bir fatura dönemi için
72 (yetmiş iki) saat dilimi ve üzeri sayıda yerine getirmediği tespit edilirse TEİAŞ, ihlalin de-
vamını engellemek için yazılı uyarıda bulunur. Uyarı yazısını takip eden bir yıl içerisinde her-
hangi bir fatura döneminde de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından kendisine bildirimi
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yapılan talimatları bir fatura dönemi için 72 (yetmiş iki) saat dilimi ve üzeri sayıda yerine ge-
tirilmemesi halinde TEİAŞ ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek doğrulayıcı bilgi
ve belgeler ile birlikte Kuruma başvurur.

(5) TEİAŞ tarafından senkron kompanzasyon hizmeti sağlamak üzere seçilen üretim
tesislerinin, kendisine bildirimi yapılan talimatları yerine getirmediği bir fatura dönemi için
10 (on) saat dilimi ve üzeri sayıda olduğu tespit edilirse TEİAŞ, ihlalin devamını engellemek
için yazılı uyarıda bulunur. Uyarı yazısını takip eden bir yıl içerisinde herhangi bir fatura dö-
neminde de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından kendisine bildirim yapılan talimatları
bir fatura dönemi için toplam 10 (on) saat dilimi ve üzeri sayıda yerine getirilmemesi halinde
TEİAŞ, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek doğrulayıcı bilgi ve belgeler ile bir-
likte Kuruma başvurur.

(6) Tüzel kişilerin, reaktif güç kontrolü hizmeti sağlamakla yükümlü oldukları güne ait
veri kayıt dosyalarını göndermedikleri veya TEİAŞ’ın yayımladığı formatla uyumlu olmayan
veri kayıt dosyaları gönderdiklerinin tespiti ve söz konusu ihlalin bir fatura döneminde 3 (üç)
günü aşması halinde TEİAŞ, ihlalin devamını engellemek için öncelikle yazılı uyarıda bulunur.
Uyarının gerçekleştiği fatura dönemini takip eden bir yıl içerisindeki herhangi bir fatura döne-
minde ihlalin 3 (üç) günü aşması halinde, TEİAŞ, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzen-
leyerek doğrulayıcı bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvurur.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – (1) Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilme

özelliğine sahip olan ve TEİAŞ tarafından oluşturulan sistem toparlanma planında yer alan
üretim tesislerine veya TEİAŞ tarafından oluşturulan sistem toparlanma planında yer alan elek-
trik depolama tesislerine sahip tüzel kişilerin bu Yönetmelikte tanımlandığı şekilde oturan sis-
temin toparlanması hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşması imzalaması zorunludur.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

(a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“(1) Oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin olarak TEİAŞ tarafından hazırlanan
sistem toparlanma planında yer alan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ile TEİAŞ ara-
sında, TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan, oturan sistemin toparlanmasına
ilişkin standart yan hizmet anlaşması imzalanır. Yan hizmet piyasa katılımcısı her bir tüzel kişi
ile yan hizmet birimlerinden adlarına kayıtlı olanları kapsayacak şekilde oturan sistemin to-
parlanmasına ilişkin tek bir yan hizmet anlaşması imzalanır.”

“a) TEİAŞ’ın sistem toparlanma planına uyumlu olacak şekilde anlaşmanın kapsadığı
süre,”

“c) Oturan sistemin toparlanması hizmetinin sunulacağının anlaşma süresince garanti
edilmek üzere anlaşmanın imzalanma tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde oturan sis-
temin toparlanması performans testlerinin gerçekleştirilerek oturan sistemin toparlanması yan
hizmet sertifikasının TEİAŞ’a sunulacağına dair taahhütname,”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 50 – (1) Adına kayıtlı bulunan üretim tesisleri için yan hizmet piyasa katı-

lımcısı tüzel kişilere, oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin hizmet verilmesi halinde
ödenecek tutar aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
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(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) OSTTp,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin “d” döneminde sağladığı oturan

sistemin toparlanması hizmetinden dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
b) KYMp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesi-

sinin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında kullandığı yakıt miktarını,
c) BYBFp,u,d: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesi-

sinin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında bildirilen yakıt fiyatını,
ç) k: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı üretim tesisi sayısını,
ifade eder. 
(3) Adına kayıtlı bulunan yan hizmet birimi niteliğindeki elektrik depolama tesisleri

için yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere, oturan sistemin toparlanması hizmetine ilişkin
hizmet verilmesi halinde ödenecek tutar aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen;
a) OSTTp,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin “d” döneminde sağladığı

oturan sistemin toparlanması hizmetinden dolayı tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
b) KEMp,y,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “y” yan hiz-

met biriminin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında kullandığı elek-
trik miktarını ( MWh),

c) OPTFp,y,d: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “y” yan hiz-
met biriminin “d” döneminde, oturan sistemin toparlanması hizmeti sırasında kullanılan elek-
triğin bir gün önceki gün öncesi piyasasında oluşan 24 saatlik ortalama nihai kısıtsız piyasa
takas fiyatını (TL/MWh),

ç) k: Yan hizmet piyasa katılımcısı “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı yan hizmet birimi
sayısını,

ifade eder. 
(5) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeler sadece oturan sistemin toparlanması

yan hizmet anlaşması bulunan yan hizmet birimlerine yapılır.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Bir yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin oturan sistemin to-

parlanması hizmeti vermek üzere anlaşma imzalamış olduğu yan hizmet biriminin, hizmetin
verilmesini imkansız hale getirecek şekilde planlı bakım ve önceden bildirilmiş plansız bakım
onarım ve arıza durumları ile mücbir sebepler hariç olmak üzere hizmeti sağlayacak şekilde
hazır bulundurulmadığının ya da sistem işletmecisinden talimat aldığı halde oturan sistemin
toparlanması hizmetini sağlamadığının tespit edilmesi durumunda ilgili yan hizmet piyasa ka-
tılımcısı tüzel kişi ihlalin gerçekleştiği fatura dönemi için hizmeti yerine getirmemiş sayılır.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yan hizmet piyasası katılımcılarına; ihlalin gerçekleştiği
tarih itibarıyla, tarifesi en yüksek olan bölgeye ait birim sabit sistem kullanım tarifesinin
(TL/MW-yıl) %1’i (yüzde biri) ile hizmeti yerine getirmeyen yan hizmet biriminin elektriksel
kurulu gücünün (MW) çarpılmasıyla hesaplanan yerine getirmeme bedeli uygulanır. 

(2) Ayrıca TEİAŞ, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek, doğrulayıcı bilgi
ve belgeler ile birlikte Kuruma başvurur.” 

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 52 – (1) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca TEİAŞ, sistem
güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabi-
lecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu Yönetmelik ile düzenlenen usul ve
esaslar çerçevesinde bölgesel kapasite kiralamak amacıyla ihale yapabilir.

(2) TEİAŞ, bölgesel kapasite kiralama hizmeti tedarik etmek üzere, ihtiyacın niteliğine
ve ihale ilanında belirlenecek katılım kriterlerine göre, hizmete ihtiyaç duyulan bölge veya böl-
gelerde üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ve/veya üretim tesisini TEİAŞ’ın
ihale ilanında belirleyeceği bölge veya bölgelere taşıyabilecek üretim lisansı sahibi tüzel kişiler
ve/veya TEİAŞ’ın vereceği süre içinde hizmete ihtiyaç duyulan bölge veya bölgelerde yapacağı
yatırım ile bölgesel kapasite kiralama hizmeti sunabilecek tüzel kişiler arasında ihale düzenle-
yebilir.

(3) Hizmet kapsamında yer alacak üretim tesisinin TEİAŞ tarafından ihale ilanında ilan
edilen bölge veya bölgeler dışında kurulu olması ve üretim tesisini taşıma yoluyla hizmet ve-
recek olması halinde lisans tadil işlemleri ile diğer onay ve izinlerin alınması, tesisin kurulması
ve taahhüt edilen zamanda ticari işletmeye başlaması; bölgesel kapasite kiralama hizmeti ver-
mek üzere yeni yatırım yapılması halinde ise ilgili mevzuat çerçevesinde lisansının alınması,
kurulması ve taahhüt edilen zamanda ticari işletmeye başlaması ile ilgili tüm görevler ihalede
seçilen tüzel kişilerin sorumluluğunda yürütülür. 

(4) Tüzel kişiler ihalede yıllık kapasite bedeli ve birim enerji bedeli teklif ederler. Teknik
yeterliliği sağlayan tesisler arasından seçim, 55 inci maddede belirtilen formül çerçevesinde
hesaplanan MW başına birim kapasite kiralama bedeli dikkate alınarak yapılır.

(5) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında bulunan
bir üretim tesisinin bakım dönemi haricinde, dengeleme güç piyasasına anlaşma hükümlerine
uygun şekilde teklif vermesi ve anlaşma süresince ihale ilanında belirtilen ve anlaşmada yer
alan asgari çalışma sürelerine uygun olarak üretim yapması esastır.

(6) Anlaşma yapılan tüzel kişilere, anlaşmada yer alan hizmet başlangıç tarihinden iti-
baren ihalede teklif edilen kapasite bedeli aylık olarak ödenmeye başlanır. Ödenen kapasite
bedelleri TEİAŞ tarafından sistem işletim bedelleri aracılığıyla karşılanır.

(7) Anlaşma yapılan tüzel kişiler, anlaşmada yer alan hizmet başlangıç tarihinden iti-
baren, asgari çalışma sürelerine uygun olarak üretim yapmak maksadıyla ikili anlaşma yoluyla
ve/veya organize toptan satış piyasaları vasıtasıyla enerjisinin satışını gerçekleştirmesi esastır.
Bölgesel kapasite kiralaması kapsamında ihaleye teklif edilen birim enerji fiyatı, ilgili üretim
tesisi için anlaşma süresince dengeleme güç piyasasındaki teklif tavan fiyatını teşkil eder. Den-
geleme güç piyasası vasıtasıyla satılan enerjinin bedeli ise, Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca karşılanır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 53 – (1) Elektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ tarafından hazır-

lanan ve bir yıl boyunca puant yükün karşılanamama olasılığını içeren üretim güvenliği kriterini
de dikkate almak suretiyle bölgesel kapasite ihtiyacı TEİAŞ tarafından tespit edilir. Bölgesel
kapasite ihtiyacının belirlenmesi süreci yıllık olarak TEİAŞ tarafından aşağıdaki adımlar takip
edilerek gerçekleştirilir:

a) TEİAŞ, sınırlarını oluşturan iletim sistemi bağlantı noktalarında büyük çaplı iletim
kısıtlarının beklendiği iletim sistemi bölgelerini belirler veya Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği gereği birden fazla teklif bölgesi belirlenmiş olması durumunda, be-
lirlenen teklif bölgelerini dikkate alır. 

b) TEİAŞ takip eden 2 yıl için bölgesel bazda puant yükün karşılanamama olasılığını
en az aşağıdaki hususları bölgesel bazda dikkate alarak hesaplar:

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2021 – Sayı : 31377



1) Talep tahmini ve tahmin hatası olasılık dağılımı. 
2) Mevcut üretim tesislerinin emre amadelik ve fiili çalışma durumları.
3) Bakım gereksinimleri.
4) İnşası devam eden üretim tesislerinin ilerleme durumları.
5) Hidrolik ve diğer yenilenebilir üretim tesislerinin üretimleri.
6) Bölgeler arası iletim kapasitelerinin emre amadelik ve fiili yüklenme durumları.
c) TEİAŞ tarafından bölgesel bazda hesaplanan puant yükün karşılanamama olasılığı,

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde puant yükün karşılanamama olasılığı için tanımlanmış olan
hedef değer ile karşılaştırılır. TEİAŞ tarafından bölgesel bazda hesaplanan puant yükün karşı-
lanamama olasılığının Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen hedef değerin üstünde olduğu
tespit edilen bölgeler için bölgesel kapasite ihtiyacı tespiti yapılır.

ç) Bölgesel kapasite ihtiyacının miktarı, ilgili bölgenin puant yükün karşılanamama
olasılığını Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen hedef değere getirecek kapasite miktarı
dikkate alınarak tespit edilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin ihale TEİAŞ tarafından ön yeterlik ve ihale
olmak üzere iki aşamada sonuçlandırılır. İhaleye üretim lisansı sahibi tüzel kişiler veya yeni
üretim tesisi yatırımı yapmak isteyen tüzel kişiler başvurabilirler.

(2) Ön yeterlik ve ihale süreci, ihale ilanının TEİAŞ tarafından resmi internet sitesinde
yayımlanması ile başlar. İhale ilanında, ihalenin geçerli olduğu bölgeler, bölgeler bazında ih-
tiyaç duyulan kapasite miktarı, mevcut üretim tesislerini hizmetin alınacağı bölge veya bölge-
lere taşıma yoluyla başvurmak isteyen tüzel kişiler için başvuru yapabilecek bölgeler, tekliflerin
seçilmesi sırasında hesaplanan birim teklif fiyatına ve anlaşma kapsamında hizmet sağlayıcılara
yapılacak aylık ödemelerin hesaplanmasında esas alınacak ve teknoloji bazında belirlenecek
olan aylık asgari üretim süreleri, hizmetin başlangıç tarihi, anlaşma süresi, teklif edilecek yıllık
kapasite bedeli ve birim enerji bedelinin ne şekilde güncelleneceğine ilişkin bilgiler yer alır.
TEİAŞ, sistem ihtiyaçlarını gözetmek suretiyle, asgari aylık çalışma süresini günün belirli sa-
atlerine özgü olmak üzere sınırlandırarak ilan edebilir.”

“(5) İhale neticesinde seçilen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerle TEİAŞ arasında, 56 ncı
madde uyarınca, ihalede ilan edilen hizmetin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması imzalanır. İhale neticesinde se-
çilen yeni yapılacak yatırımlar için, Kurum tarafından üretim lisansı verilmesini müteakip,
ticari işletmeye geçmiş olan üretim tesisi sahibi tüzel kişi veya kişilerle ihalede ilan edilen hiz-
metin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin
yan hizmet anlaşması imzalanır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bölgesel kapasite kiralanması hizmeti sağlayabilecek üretim tesislerinin seçilme-
sine esas bölgesel kapasite kiralama birim fiyatı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) BKKBFu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için hesaplanan bölgesel kapasite

kiralama birim fiyatını (TL/MW),
b) EFu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi tarafından teklif edilen birim enerji fi-

yatını (TL/MWh),
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c) BKKTKu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi tarafından bölgesel kapasite ki-
ralanması kapsamında teklif edilen kapasiteyi (MW),

ç) TYÜSu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için TEİAŞ tarafından ihale duyu-
rusunda ilan edilen asgari yıllık üretim süresini (saat),

d) YKTFu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisinin teklif ettiği yıllık kapasite teklif
fiyatını (TL),

e) k: Bölgesel kapasite kiralama hizmeti kapsamında, TEİAŞ tarafından yürütülen te-
darik sürecinde teklif edilecek birim enerji fiyatının, hizmet sağlayacak üretim tesislerinin se-
çilmesinde esas alınacak olan bölgesel kapasite kiralama birim fiyatı içerisindeki ağırlığını be-
lirleyecek olan ve TEİAŞ tarafından ihale ilanında belirtilen katsayıyı,

ifade eder.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Mevcut üretim tesisleri, mevcut üretim tesislerine ünite eklenmesi ve mobil sant-

raller için 2, yeni yapılacak olan veya taşınacak üretim tesisleri için 8 yıldan fazla olmamak
üzere anlaşmanın kapsadığı süre,”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 57 – (1) Adına kayıtlı bulunan üretim tesisi için üretim faaliyeti gösteren

tüzel kişilere ilgili fatura dönemine ilişkin yan hizmet anlaşmasında yer alan asgari çalışma
süresinin en az üçte ikisi (2/3) kadar çalışması halinde bölgesel kapasite kiralanması hizmetine
ilişkin olarak ödenecek aylık kapasite ücreti aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
a) BKKBp,f: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisine, “f” fatura döneminde sağladığı

bölgesel kapasite kiralanması hizmetinden dolayı alacak olarak tahakkuk ettirilecek bölgesel
kapasite kiralama bedelini (TL),

b) YKTFp,u: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisi
için teklif ettiği yıllık kapasite teklif fiyatını (TL),

c) FÜSp,u,f: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisinin
“f” fatura dönemi boyunca fiilen üretim yaptığı süreyi (saat),

ç) AÜSu,t,f: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için ihale ilanında ve yan hizmet
anlaşmasında “f” fatura dönemine özgü belirlenmiş olan asgari aylık çalışma süresini (saat),

d) n: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı ve bölgesel kapasite ki-
ralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması bulunan üretim tesisi sayısını,

e) TYÜSu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için TEİAŞ tarafından ilan edilen
ve yan hizmet anlaşmasında yer alan asgari yıllık üretim süresini (saat),

ifade eder.
(3) Birinci fıkrada belirtilen formüle göre hesaplanan aylık kapasite ücretinin ödenme-

sine, üretim tesisinin hizmet vermeye başlamasının ardından başlanır.
(4) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması bulunan bir üretim li-

sansı sahibi tüzel kişiye, ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında yer alan üretim tesisi veya
üretim tesislerinin bir fatura dönemi boyunca ilgili fatura dönemine özgü olarak ihale ilanında
belirtilmiş olan ve yan hizmet anlaşmasında yer alan aylık asgari çalışma süresinin en az üçte
ikisine eşit veya üçte ikisinden fazla süre ile çalışması halinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanan
bölgesel kapasite kiralama bedeli ödenir.”
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MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58 – (1) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması bu-

lunan bir üretim lisansı sahibi tüzel kişiye; ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında yer alan bir
üretim tesisi için bakım dönemi ve arıza halleri haricinde dengeleme güç piyasasına anlaşma
hükümlerine uygun şekilde teklif vermemesi ve/veya ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında
yer alan bir üretim tesisinin bir fatura dönemi boyunca ilgili fatura dönemine özgü olarak ihale
ilanında belirtilmiş olan ve yan hizmet anlaşmasında yer alan aylık asgari üretim süresinin üçte
ikisinden daha az süre ile çalışması durumlarında; söz konusu fatura döneminde ilgili üretim
tesisine ilişkin ödeme yapılmaz.

(2) Bölgesel kapasite kiralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması bulunan bir üretim li-
sansı sahibi tüzel kişiye, ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında yer alan üretim tesisi ve/veya
üretim tesislerinin bir fatura dönemi boyunca ilgili fatura dönemine özgü olarak ihale ilanında
belirtilmiş olan ve yan hizmet anlaşmasında yer alan aylık asgari çalışma süresinden daha az
süre ile çalışması, ancak söz konusu üretim tesisi ve/veya üretim tesislerinin ilgili fatura dönemi
boyunca çalıştığı süre söz konusu asgari çalışma süresinin üçte ikisine eşit veya üçte ikisinden
daha fazla olduğu için birinci fıkra kapsamında yer almaması halinde, aşağıda verilen formül
uyarınca yerine getirmeme bedeli yansıtılır:

(3) İkinci fıkradaki formülde geçen;
a) BKKYGBp,f: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisine, “f” fatura döneminde sağ-

ladığı bölgesel kapasite kiralanması hizmetinden dolayı tahakkuk ettirilecek bölgesel kapasite
kiralama yerine getirmeme bedelini (TL),

b) YKTFp,u: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisi
için teklif ettiği yıllık kapasite teklif fiyatını (TL),

c) FÜSp,u,f: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisinin
“f” fatura dönemi boyunca fiilen üretim yaptığı süreyi (saat),

ç) AÜSu,t,f: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için ihale ilanında ve yan hizmet
anlaşmasında “f” fatura dönemine özgü belirlenmiş olan asgari aylık çalışma süresini (saat),

d) n: Üretim faaliyeti gösteren “p” tüzel kişisinin adına kayıtlı ve bölgesel kapasite ki-
ralanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması bulunan üretim tesisi sayısını,

e) TYÜSu,t: “t” teknolojisine sahip “u” üretim tesisi için TEİAŞ tarafından ilan edilen
ve yan hizmet anlaşmasında yer alan asgari yıllık üretim süresini (saat),

ifade eder.”
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59 – (1) Yan hizmetlerin tedarik edilmesi kapsamındaki duyurular ve verilen

talimatlar ilgili yan hizmeti sağlayan tüzel kişilere öncelikle YHPYS aracılığıyla bildirilir.
YHPYS aracılığıyla bildirilen talimatlar gerekli görülmesi durumunda ayrıca telefon aracılı-
ğıyla da teyit edilebilir.

(2) Yan hizmeti sağlayan tüzel kişiler, YHPYS’ye erişim sağlayabilmek için gerekli ön-
lemleri almakla yükümlüdürler. Ancak, YHPYS’nin işler halde olmaması durumunda bildi-
rimler sırasıyla faks ve telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Faks ve telefon yolu ile yapılan
bildirimler, sistem işletmecisi tarafından YHPYS’ye aktarılır. 

(3) YHPYS üzerinden yapılan talimat bildirimlerinde YHPYS kayıtları esas alınır. İlgili
talimat bildiriminin diğer iletişim kanalları da kullanılarak yapılmış olması durumunda kulla-
nılan iletişim kanallarına ilişkin kayıtlara da başvurulur. Sistem işletmecisi ile yan hizmeti sağ-
layan tüzel kişi arasında uyuşmazlık çıkması durumunda talimatın verildiği yük tevzi merke-
zindeki ses kayıt sisteminde bulunan ses kayıtları geçerlidir.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 60 – (1) Yan hizmet sağlayan tüzel kişilere, sağladıkları hizmet sonucu ya-

pılması gereken ödemeleri içeren ödeme bildirimleri EPİAŞ tarafından hazırlanarak hizmetin
tedarik edildiği ayı izleyen ayın yedinci günü mesai bitimine kadar ilgili tüzel kişilere duyuru-
lur. Bu bildirimlerde ilgili tüzel kişi tarafından hizmete konu ay boyunca sağlanmış olan tüm
yan hizmetlere ilişkin ödeme miktarları ayrı ayrı olarak belirtilir.

(2) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili tüzel kişiler ve/veya tesislere ilişkin
sistem işletmecisi tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Tüzel kişilerin/tesislerin yan hizmet sağlamaları için verilen talimatların başlangıç
ve bitiş süreleri ve talimat miktarları.

b) İzleme sonucu tüzel kişilerin/tesislerin fiilen yan hizmet sağladıkları süre, devreye
girme sayıları ve izleme esaslarına dayalı olarak sağladığı belirlenen yan hizmet miktarı.

(3) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili tüzel kişiler ve/veya tesislere ilişkin
YHPYS aracılığıyla TEİAŞ tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Saatlik sistem marjinal fiyatları. 
b) Sayaçtan ölçülen veriş-çekiş miktarları.
c) Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programları.
ç) Dengeleme güç piyasası kapsamındaki verilen yük alma, yük atma talimatları.
(4) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili tüzel kişiler ve/veya tesislere ilişkin

katılım anlaşmaları, yan hizmet anlaşmaları veya ilgili Kurul kararı vasıtasıyla TEİAŞ tarafın-
dan aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Birim hizmet bedeli veya tedarik süreci sonucunda belirlenen veya ihalede oluşan
kapasite bedeli.

b) Yan hizmet teklif fiyatı ve miktarı.
(5) Oturan sistemin toparlanması hizmeti için kullanılan yakıt veya elektrik miktarı ve

yakıt fiyatı bilgileri yan hizmet sağlayan ilgili tüzel kişi tarafından TEİAŞ’a sağlanır.
(6) İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan bilgiler her ayın en geç dör-

düncü günü mesai bitimine kadar TEİAŞ tarafından belirlenen formatta EPİAŞ’a bildirilir. 
(7) TEİAŞ, yan hizmet sağlayan tüzel kişilere, sağladıkları hizmet esnasında yerine ge-

tirmedikleri yükümlülükleri sebebiyle uygulanan yerine getirmeme bedellerini ilgili ayın ye-
dinci günü mesai bitimine kadar YHPYS aracılığıyla bildirir. Bu bildirimlerde ilgili tüzel kişi
tarafından söz konusu ay boyunca maruz kalınan ve hesaplanmış yerine getirmeme bedelleri
her bir yan hizmet için ayrı ayrı olarak belirtilir.

(8) İlgili tüzel kişiler, birinci fıkra kapsamındaki ödeme bildirimlerine ilişkin itirazlarını
EPİAŞ’a, yedinci fıkra kapsamındaki yerine getirmeme bedellerine ilişkin bildirimlerine ilişkin
itirazlarını TEİAŞ’a bildirimlerin yayımlanmasını takip eden 2 (iki) gün içinde yapar. İtiraz
yapılan kuruluş, bu itirazları ilgili ayın on ikinci günü mesai bitimine kadar sonuçlandırır. TEİAŞ
kendisine yapılan itiraz sonuçlarını da değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan yerine getir-
meme bedellerine ilişkin miktarları nihai ödeme bildirimine dahil etmek üzere ilgili ayın on
üçüncü günü mesai bitimine kadar EPİAŞ’a bildirir. Her iki ödeme bildiriminin sonucu ortaya
çıkan nihai ödeme bildirimleri ilgili ayın on dördüncü günü mesai bitimine kadar EPİAŞ tara-
fından ilgili tüzel kişilere bildirilir.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61 – (1) Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler sağladıkları hizmete ilişkin fatu-

raları, EPİAŞ tarafından kendilerine gönderilen nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şe-
kilde ilgili ayın on beşinci gününden itibaren 7 (yedi) gün içinde düzenleyerek TEİAŞ’a iletir. 
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(2) TEİAŞ, yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin yerine getirmedikleri yükümlülükleri
sebebiyle uygulanan yerine getirmeme bedellerine ilişkin faturaları, EPİAŞ tarafından yayım-
lanan nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şekilde ilgili ayın on beşinci gününden itibaren
7 (yedi) gün içinde düzenleyerek yan hizmet sağlayan ilgili tüzel kişilere iletir.” 

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 62 – (1) Yan hizmet sağlayan tüzel kişilere, EPİAŞ tarafından bildirilen nihai

ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmiş faturaların bedelleri, faturanın tebliğ tarihini
takip eden on beş iş günü içinde TEİAŞ tarafından ödenir.

(2) Nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde TEİAŞ tarafından düzenlenmiş yerine
getirmeme bedellerine dair faturaların bedelleri, faturanın tebliğ tarihini takip eden on beş iş
günü içinde ilgili piyasa katılımcısı ve/veya yan hizmet sağlayan tüzel kişiler tarafından TEİAŞ’a
ödenir. 

(3) Nihai ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmemiş faturalara, TEİAŞ, fatu-
ranın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde itirazda bulunarak faturayı iade eder.
İade edilen faturaya ilişkin herhangi bir ödeme gerçekleştirilmez. Yeniden düzenlenen faturanın
bedeli, yeniden düzenlenen faturanın tebliğ tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içinde TEİAŞ
tarafından ödenir.

(4) Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler ve piyasa katılımcıları faturanın tebliğ tarihinden
itibaren 7 (yedi) iş günü içinde faturalara ilişkin TEİAŞ’a yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yan
hizmet sağlayan tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının faturalara itirazda bulunmaları,
ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. TEİAŞ, kendisine yapılan itirazın sebebine göre
kayıt bilgilerini ve uzlaştırma hesaplamalarını incelemek suretiyle itirazın haklılığını araştırır.
Maddi hatalar derhal, maddi hatalar dışındaki itiraz başvuruları 20 (yirmi) iş günü içerisinde
TEİAŞ tarafından sonuçlandırılır. İtirazın haklı bulunması durumunda ve/veya TEİAŞ’ın bir
itiraz olmaksızın yapılan bir hatayı tespit etmesi halinde, gerekli düzeltme işlemi yapılır. TEİAŞ’ın
ulaştığı sonuca ilişkin ihtilaflar, yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının
TEİAŞ’ın ulaştığı sonucun kendilerine bildirildiği tarihi takip eden 20 (yirmi) iş günü içerisinde
başvurmaları halinde Kurum tarafından incelenir.

(5) İlgili tarafların belirtilen fatura bedellerini bu maddede belirtilen süre içinde öde-
memesi durumunda, süresinde ödenmeyen fatura bedellerine gecikme faizi uygulanır. Bu oran
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranıdır.

(6) Yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının, söz konusu fatura
bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde ödememesi halinde,
ilgili tarafın temerrüt durumuna düştüğü kabul edilir. Temerrüt durumuna düşen tarafın yapması
gereken ödemeler, yasal yollar saklı kalmak üzere öncelikle varsa ilgili tüzel kişinin TEİAŞ’taki
alacaklarından mahsup edilir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63 – (1) Bir önceki fatura döneminde sağlanan yan hizmetlere ilişkin 60 ıncı

maddede belirtilen süre içinde tespit edilemeyen hatalara ilişkin itirazlar ilgili tarafa fatura dö-
nemini izleyen 6 (altı) ay içerisinde yazılı olarak yapılır. Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler ta-
rafından yapılan ödeme bildirimlerine ilişkin itirazların içeriğine uygun olarak EPİAŞ veya
TEİAŞ tarafından değerlendirilmesi sonucunda haklı bulunması durumunda gerekli düzeltmeler
EPİAŞ tarafından gerçekleştirilir. İtirazın sonuçlandırılmasını takiben EPİAŞ tarafından ilgili
yan hizmet faaliyetini gösteren tüzel kişiye sistem üzerinden bildirim yapılır. Yapılan düzeltme
sonucunda, tüzel kişi ya da kişilere yapılması gereken veya tüzel kişi ya da kişilerin yapması
gereken ödeme, düzeltmeye ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten sonraki ödeme bildiriminde,
geçmişe dönük düzeltme kalemi olarak yer alır.”

27 Ocak 2021 – Sayı : 31377                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Gerçeğe aykırı bildirim veya işlemler

MADDE 63/A – (1) Yan hizmetler piyasası katılımcısı bir tüzel kişinin adına kayıtlı

bir yan hizmet biriminden sağladığı hizmete ilişkin gerçeğe aykırı bildirim veya işlemde bu-

lunduğunun ve/veya yanıltıcı bilgi veya belge sağladığının tespit edilmesi halinde, söz konusu

yan hizmet biriminin yan hizmet sertifikası ve/veya performans test raporu TEİAŞ tarafından

askıya alınabilir ve/veya ilgili yan hizmet biriminden hizmet alımı geçici olarak durdurulabilir.

TEİAŞ’ın ilgili yan hizmete ilişkin anlaşmadan doğan hakları saklı kalmak kaydıyla birinci

cümlede belirtilen durumun tespit edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında işlem başlatılmak

üzere delil niteliğindeki bilgi ve belgeler ile birlikte TEİAŞ tarafından 15 (on beş) iş günü içe-

risinde Kuruma başvurulur.” 

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ele alınan herhangi bir yan hizmete

ilişkin rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde olduğundan şüphelenilen tüzel kişilere ilişkin

Rekabet Kurumunca inceleme yapılmasına dair girişimler; TEİAŞ’ın hakim durumun kötüye

kullanılmasına ilişkin rapor düzenleyerek Kuruma sunması ile ya da doğrudan Kurum tarafın-

dan başlatılır.

(2) Rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edi-

len yan hizmet piyasa katılımcısı adına kayıtlı yan hizmet birimlerine söz konusu yan hizmet

tedarik ihalesine katılım zorunluluğu getirilerek bu yan hizmet birimlerinin tekliflerine uygu-

lanacak azami fiyat limitleri Kurul kararı ile en fazla 1 (bir) yıl süre ile yan hizmet birimi ba-

zında düzenlenebilir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından onay-

lanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde TEİAŞ ilgili tüzel kişiler

tarafından verilen bilgi ve belgelerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“EÜAŞ’a ilişkin yan hizmetler yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında lisans verilmiş

olanlar da dahil olmak üzere, Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile

mevcut sözleşmeleri kapsamında EÜAŞ’a elektrik enerjisi satmakta olan üretim tesisleri, EÜAŞ

ile yapılacak olan katılım veya yan hizmet anlaşmaları kapsamında yer alır.

(2) Bu kapsamdaki üretim tesislerinin yan hizmetlere katılımları ile ilgili olarak bu Yö-

netmelikte düzenlenen iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin hak ve yükümlülükler

EÜAŞ’a aittir. 

(3) Söz konusu üretim tesislerine ilişkin, yan hizmet sağlanmasından doğan alacak ve

borçlar EÜAŞ’a tahakkuk edilir. 

(4) Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile EÜAŞ’a elektrik

enerjisi satmakta olan üretim tesislerinin EÜAŞ’a karşı olan ilgili yan hizmetleri sağlama yü-

kümlülüğü, imzalanmış olan Enerji Satış Anlaşmalarında yer aldığı şekildedir.
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(5) Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile EÜAŞ’a elektrik
enerjisi satmakta olan üretim tesislerinden dolayı, EÜAŞ’ın sağlamakla yükümlü olduğu güç
faktörü limitleri, imzalanmış olan Enerji Satış Anlaşmalarında yer alan değerlerdir.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır. 

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“Yükümlülük Transfer Platformunun kurulması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Frekans kontrolü hizmetleri için YHPYS kapsamında kuru-

lacak olan yükümlülük transfer platformunun yazılım ve kurulum aşamaları TEİAŞ tarafından
en geç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 (on) ay içerisinde tamamlanarak kul-
lanıma açılır. 

(2) Yükümlülük Transfer Platformunun İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ise plat-
formun kullanıma açılmasından en az 1 (bir) ay önce yayımlanmak üzere bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurul onayı
alınmak üzere Kuruma sunulur.

Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin usul ve esaslar ile hizmet alımı
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; talep tarafı

yedeği hizmeti sağlayabilecek tüketim tesisleri için yıllık asgari enerji tüketim miktarı
10.000.000 (on milyon) kWh’tir. 

(2) TEİAŞ tarafından talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında Tüketim Tesislerinin Bel-
gelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ve talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında hizmete ka-
tılacak olan tüketim tesisleri için Temel Tüketim Değerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar hazırlanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde ya-
yımlanmak üzere Kurul onayına sunulur. 

Yan hizmet anlaşmalarının Kurul onayına sunulması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Talep tarafı yedeği, bölgesel kapasite kiralama, anlık talep

kontrolü ve oturan sistemin toparlanması hizmetlerine ilişkin standart yan hizmet anlaşmaları
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde TEİAŞ tarafından hazırla-
narak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.”

MADDE 54 – Bu Yönetmeliğin;
a) 10 uncu, 12 nci, 16 ncı, 17 nci, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri yayımı tarihinden

on ay sonra,
b) 23 üncü maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 55 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/11/2017 30252

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2018 30299
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TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2021/2)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü

maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2021 yılında yürütülecek yetkilen-
dirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller Ek-1’deki şekilde yeniden belirlen-
miştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 9/1/2020 tarihli ve 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki

Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1) yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 563 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 570 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NİLÜFER GÜMÜŞTEPE ADRENALİN PARKI ÜST HAKKI TESİSİ KURULARAK 

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından: 

İŞİN ADI: 20.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 108.000,00 TL Geçici 

teminatlı, Gümüştepe Mah. Orhaneli yolu üzeri 5104 ada, 2-3-5 parsel ve 3688 ada 1 parsel 

üzerinde bulunan ve Belediyemizce hazırlanan ekli mimari avan projeye göre yapılacak olan 

19.003,68 m² Nilüfer Gümüştepe Adrenalin Parkının 15 yıl süreli üst hakkı tesisinin kurularak 

kiralanması işi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile 

ihaleye konulmuştur. 

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 10.02.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 

Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir.  

İhaleye iştirak edecek şahısların; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 

4) Vekâleten başvurularda vekâletname, 

5) Nüfus Cüzdan örneği,  

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) 2021 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge,  

4) Vekâleten başvurularda vekâletname, 

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.  

İlan olunur. 393/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL-TAHLİYE VE SEVK İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kristal Şeker Tahmil-Tahliye ve Sevk İşleri İşçilik Hizmeti Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt no 

1- İdarenin : 2021/39524 

a) Adresi : Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39 (10 hat) - 0222 230 27 38 

2- İhale konusu hizmetin : Fabrikamız ±%20 toleranslı 135.000 Ton Kristal Şekerin 

Tahmil Tahliye ve Sevk İşleridir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası 

  Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 08.02.2021 Pazartesi günü, Saat 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler, İdari Şartnamede açıklanmıştır. 

5- İhale, ihale dokümanında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. 

6- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

7- İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 200,00 TL. (Y.İkiyüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale 

üzerine yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

12- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı KAMU 

İHALE KANUNLARINA tabi değildir. 544/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Sarıyer 
Mahallesi Tarabya Cadde-Sk.-Mevkii Şalcıkır Cd.- Doğan Sok. 
Ada 522 Parsel 24 parsel 
Yüzölçümü 27.206,40 m2 Hisse Miktarı Tam 
Cinsi Arsa Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 522 Ada, 24 Parsel, (Arsa) 30 Yıl Süreli Yapım 
veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Özel Eğitim Tesisleri Alanı 
İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 
30 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 5 Yıl + Kullanma-İşletme: 25 Yıl) İşin süresi ve 
kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim 
tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık: 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 
2. 3. 4. 5. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira bedelinin 
TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara 
göre değişim oranında) artırılarak, 
6. Yılın başından itibaren Aylık; 4.390.000,00.-TL (Dörtmilyonüç 
yüzdoksanbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 
7. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın 
kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 
ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel  
(Bu bedel Meclis Kararında inşaat 
süresince (İlk 5 yıl) belirlenen kira 
bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

137.000.000,00.-TL (YüzotuzyedimilyonTürkLirası) 

Geçici Teminat 4.110.000,00.-TL (DörtmilyonyüzonbinTürkLirası) 

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği-Satın 
alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi,  
No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu)  
Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 
Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250-7302) 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 1.000,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi,  
No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 18.02.2021 - 14:00 

mailto:istanbul@vgm.gov.tr
http://www.vgm.gov.tr/
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 
Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici 
ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3 ) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
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h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 
m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir. 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 
incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. 486/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI  

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir. 

Fakülte/Bölüm 
Kadro 
Sayısı 

Unvan Özel Şartlar 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/ 
Uluslararası İşletme 

Yönetimi 

1 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Doktorasını Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar ve Eğitim 
Teknolojileri veya Yönetim Bilişim Sistemleri 
Alanında Yapmış Olmak, 
Yükseköğretim Kurulunca Kabul Edilen Merkezi 
Yabancı Dil Sınavlarının Birinden (YDS/YÖKDİL 
(İngilizce)) En Az 80 Puan Almak. 

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu 
Üzeri 33800 Yenice Tarsus/MERSİN 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 27.01.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi : 11.02.2021 
 564/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik 
durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, 
Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin 
onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora 
tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 
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dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 27.01.2021  

Son Başvuru Tarihi : 11.02.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

Grafik Tasarım 

Bölümü 
Doç. Dr. 1 

Resim veya Grafik Tasarım lisans mezunu olmak. 

Doktorasını bu alanların birisinde yapmış olmak. 

Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. 

 568/1-1 

—— • —— 
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

26.01.2021 tarih ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

alım ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

FAKÜLTE 

BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Profesör 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim 

Dalında doçent unvanı almış olmak. e-ticaret, 

sosyal medya güvenliği, sağlık bilişimi ve 

eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı, değişim 

yönetimi, Sis Bilişim ve Mobil Öğrenme/ e-

öğrenme, bilişim teknolojileri hazır bulunuşluğu 

konularında yayınları bulunmak. 

Nesnelerin interneti, insan bilgisayar etkileşimi, 

yönetimde yapay zeka konularında ders vermiş 

olmak ve bunları belgelemek. 

 584/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 573/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. 

Maddesi ve 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ile 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca 
aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet 
Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir.) 

GENEL ŞARTLAR 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı 
dil sınavından 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
1. Özgeçmiş 
2. Dilekçe 
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi 
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
7. Yabancı Dil Belgesi 
8. ALES Belgesi 
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İLK BAŞVURU TARİHİ  : 27.01.2021 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 10.02.2021 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  : 12.02.2021  
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ  : 16.02.2021  
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ  : 19.02.2021 
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL 
Tel: (216) 500 44 44 
 

Unvanı 
İlanın 

Çıkacağı 
Birim 

Bölüm/ 
Anabilim 

Dalı/ 
Program 

Kadro 
Sayısı 

Başvuru 
Şekli 

Sonuçların 
Açıklanacağı 

İnternet Adresi 

Başvuru 
Yeri 

İlan Özel Şart 

Öğr. 
Gör. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık 
Yönetimi 

1 
Şahsen/ 
Posta 

www.acibadem.edu.tr 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

-Sağlık Yönetimi lisans mezunu 
olmak, Sağlık Yönetimi alanında 
yüksek lisans mezunu olmak, 
-Sağlık Bilişimi alanında doktora 
yapıyor olmak. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 554/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin

Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
–– Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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