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Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; elektr�k üret�m� ve tüket�m�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının

kullanımının yaygınlaştırılması ve çevren�n korunması amaçlarıyla tüket�c�lere tedar�k ed�len elektr�k enerj�s�n�n
bel�rl� b�r m�ktarının veya oranının, l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler tarafından yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından
üret�ld�ğ�n�n tak�p, �spat ve �fşa ed�lmes� �le tüket�c�lere yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�len elektr�k enerj�s�n�n
belgelend�r�lmek suret�yle tedar�k ed�lmes�ne �mkân sağlayan b�r yen�leneb�l�r enerj� kaynak garant� s�stem�n�n
oluşturulması ve bu s�stem�n ayrım gözetmeyen, objekt�f, şeffaf b�r şek�lde �şlet�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; üret�m ve tedar�k l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler�n yen�leneb�l�r enerj� kaynak

garant� s�stem�ne katılımına �l�şk�n hükümler�, yen�leneb�l�r enerj� kaynak garant� s�stem� �le organ�ze yen�leneb�l�r
enerj� kaynak garant� p�yasasının oluşturulması ve �şlet�lmes�ne �l�şk�n esasları, P�yasa İşletmec�s�n�n görev ve
yetk�ler� �le l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler�n hak ve yükümlülükler�n� kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k, 12/5/2019 tar�hl� ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k P�yasasında
L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� kapsamındak� üret�c�ler� kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k

Enerj�s� Üret�m� Amaçlı Kullanımına İl�şk�n Kanunun 5 �nc� maddes� �le 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı Elektr�k
P�yasası Kanununun 11 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarı: Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı elektr�k enerj�s� üret�m�

gerçekleşt�r�len l�sanslı üret�m tes�sler�ne a�t ün�te çıkışlarında PYS’de kayıtlı sayaç olması durumunda bu sayaçlar
kullanılarak elde ed�len, ün�te çıkışlarında sayaç olmaması durumunda �se tes�s adına PYS’de kayıtlı sayaçlardan elde
ed�len uzlaştırmaya esas ver�ş m�ktarını,

b) DUY: 14/4/2009 tar�hl� ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k P�yasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmel�ğ�n�,

c) Fatura dönem�: B�r takv�m ayının �lk günü saat 00:00’da başlayıp aynı ayın son günü saat 24:00’da b�ten
sürey�,

ç) Görevl� tedar�k ş�rket�: Dağıtım ve perakende satış faal�yetler�n�n hukuk� ayrıştırması kapsamında kurulan
veya son kaynak tedar�k� yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetk�lend�r�len tedar�k ş�rket�n�,

d) Hesap: Kayıt ver� tabanında yer alan, YEK-G s�stem�ne kayıtlı tüzel k�ş� adına oluşturulan; �hraç, transfer,
�tfa, �lga ve �ptal ed�len her b�r YEK-G belges�ne �l�şk�n tüm b�lg�ler �le YEK-G s�stem�n�n �şlet�m�ne �l�şk�n gerekl�
d�ğer b�lg�ler� muhafaza eden, sah�b�ne tasarruflarındak� YEK-G belges�ne �l�şk�n �şlemler� gerçekleşt�rme ve �zleme
yetk�s�n� veren elektron�k kaydı,

e) Hesap sah�b�: Kayıt ver� tabanında adına hesap açılan YEK-G s�stem kullanıcılarını,
f) İfşa: Tedar�kç�ler tarafından, tüket�c�lere tedar�k ed�len elektr�k enerj�s�n�n bel�rl� b�r m�ktar veya oranının,

yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�ld�ğ�n�n ve YEK-G belges� vasıtasıyla belgelend�r�ld�ğ�n�n, fatura ve/veya
beraber�nde başka b�r b�ld�r�m aracı �le açıklanmasını,

g) İhraç: Kayıt ver� tabanında yer alan hesap sah�b� tüzel k�ş�l�k tarafından YEK-G belges� �hraç başvurusunu
müteak�ben, YEK-G s�stem kullanıcılarına a�t belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarı d�kkate alınarak YEK-G belges�n�n
P�yasa İşletmec�s� tarafından elektron�k b�r belge olarak düzenlenmes�n�,

ğ) İlga: Kayıt ver� tabanında yer alan hesapta bulunan b�r YEK-G belges�n�n üret�m dönem� b�t�ş tar�h�nden
�t�baren 12 ay geçmes�ne rağmen �tfa ed�lmem�ş olması sebeb�yle, P�yasa İşletmec�s� tarafından tekrar başka b�r
hesaba transfer ed�lemeyecek şek�lde elektron�k olarak �ptal �şlem�n�,

h) İlg�l� mevzuat: Elektr�k p�yasasına �l�şk�n kanun, yönetmel�k, tebl�ğ, genelge, Kurul kararları ve l�sansları,
ı) İptal: Kayıt ver� tabanında yer alan hesapta bulunan b�r YEK-G belges�n�n, �hraç ve transfer sürec�nde

oluşab�lecek hatalar �le YEK-G s�stem�n�n �şlet�lmes� kapsamında oluşab�lecek d�ğer hususlar sebeb�yle P�yasa
İşletmec�s� tarafından gerçekleşt�r�lecek �ptal �şlem�n�,

�) İtfa: Kayıt ver� tabanında yer alan hesapta bulunan b�r YEK-G belges�n�n, bel�rl� b�r yen�leneb�l�r enerj�
tüket�m� �le �l�şk�lend�r�l�p �fşa amacıyla kullanılmak üzere, hesap sah�pler�n�n taleb� doğrultusunda P�yasa İşletmec�s�
tarafından başka b�r hesaba transfer ed�lmes� engellenecek şek�lde elektron�k olarak sonlandırılması �şlem�n�,

j) Kayıt ver� tabanı: P�yasa İşletmec�s� tarafından YEK-G s�stem kullanıcılarına �l�şk�n olarak her b�r tüzel
k�ş�ye a�t oluşturulan kayıt b�lg�ler�n�, açılacak hesapları, belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarına �l�şk�n ver�ler�, YEK-G
belges� �çer�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler� ve YEK-G s�stem�n�n �şlet�lmes� kapsamında gerekl� olab�lecek d�ğer b�lg�ler� �çeren
ver� tabanını,

k) Kontrat: Organ�ze YEK-G p�yasasında, bel�rl� b�r yen�leneb�l�r enerj� kaynağına �l�şk�n YEK-G belges�n�
eşleş�len f�yat üzer�nden tesl�m alma veya tesl�m etme yükümlülüğü doğuran sözleşmey�,

l) Kurul: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurulunu,
m) Kurum: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunu,



n) Merkez� uzlaştırma kuruluşu: YEK-G s�stem kullanıcıları arasındak� �lg�l� mevzuat �le bel�rlenen, mal�
�şlemler� yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununa göre merkez� takas
kuruluşu olarak yetk�lend�r�len kuruluşu,

o) Merkez� uzlaştırma kuruluşu anlaşması: P�yasa İşletmec�s� �le merkez� uzlaştırma kuruluşu arasında
�mzalanacak ve tarafların tem�nat yönet�m� ve ödemelere �l�şk�n görev ve sorumluluklarını �çeren anlaşmayı,

ö) Merkez� uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması: P�yasa İşletmec�s� tarafından hazırlanarak, YEK-G s�stem
kullanıcıları �le merkez� uzlaştırma kuruluşu arasında tem�nat yönet�m� ve nak�t takas h�zmetler�ne �l�şk�n olarak
�mzalanacak olan anlaşmayı,

p) Mükerrer sayım: Kayıt ver� tabanında yer alan b�r hesapta bulunan YEK-G belges�ne esas
belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarına �l�şk�n olarak 1 MWh b�r�m enerj� m�ktarı �ç�n b�rden fazla YEK-G belges� �hraç
ed�lmes� veya b�r YEK-G belges�n�n YEK-G s�stem kullanıcıları tarafından b�rden fazla kez �tfa amacıyla
kullanılmasını,

r) Organ�ze YEK-G p�yasası: P�yasa İşletmec�s� tarafından organ�ze ed�l�p �şlet�len ve YEK-G belges�n�n
p�yasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleşt�r�ld�ğ� p�yasayı,

s) Organ�ze YEK-G p�yasası katılım anlaşması: P�yasa katılımcılarının organ�ze YEK-G p�yasasına katılımına
ve P�yasa İşletmec�s�n�n organ�ze YEK-G p�yasası �şlet�m�ne �l�şk�n koşul ve hükümler�n yer aldığı standart
anlaşmayı,

ş) P�yasa İşletmec�s�: Enerj� P�yasaları İşletme Anon�m Ş�rket�n�,
t) P�yasa katılımcısı: L�sans sah�b� tüzel k�ş�lerden bu Yönetmel�k kapsamında organ�ze YEK-G p�yasası

katılım anlaşmasını �mzalayan tüzel k�ş�y�,
u) PYS: DUY kapsamında tanımlanan P�yasa Yönet�m S�stem�n�,
ü) Serbest tüket�c�: Kurul tarafından bel�rlenen elektr�k enerj�s� m�ktarından daha fazla tüket�m� bulunduğu

veya �let�m s�stem�ne doğrudan bağlı olduğu veya organ�ze sanay� bölges� tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z olduğu �ç�n tedar�kç�s�n�
seçme hakkına sah�p gerçek veya tüzel k�ş�y�,

v) Tedar�kç�: Elektr�k enerj�s� ve/veya kapas�te sağlayan üret�m ş�rketler� �le tedar�k l�sansına sah�p ş�rket�,
y) Transfer: YEK-G belges�n�n kayıt ver� tabanında yer alan hesaplar arasında transfer ed�lmes� amacı �le

P�yasa İşletmec�s� tarafından gerçekleşt�r�len elektron�k dev�r �şlem�n�,
z) Usul ve Esaslar: YEK-G S�stem� ve Organ�ze YEK-G P�yasası İşlet�m Usul ve Esasları,
aa) Üret�m dönem� b�t�ş tar�h�: Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından herhang� b�r uzlaştırma dönem�nde üret�len

elektr�k enerj�s�n�n �ç�nde bulunduğu �lg�l� fatura dönem�n�n son günü saat 24:00’ı,
bb) YEK-G �k�l� anlaşması: YEK-G s�stem kullanıcıları arasında özel hukuk hükümler�ne tab� olarak YEK-G

belges�n�n alınıp satılmasına da�r yapılan ve Kurul onayına tab� olmayan t�car� anlaşmayı,
cc) YEK-G �k�l� anlaşma p�yasası: YEK-G s�stem kullanıcıları arasında, YEK-G belges�n�n elektr�k enerj�s� �le

b�rl�kte veya enerj�den bağımsız olarak alış-satışının Kurul onayına tab� olmayan t�car� anlaşmalar yoluyla
gerçekleşt�r�ld�ğ� p�yasayı,

çç) YEK-G s�stem kullanıcısı: L�sans sah�b� tüzel k�ş�lerden bu Yönetmel�k kapsamında P�yasa İşletmec�s�
tarafından �şlet�len YEK-G s�stem�ne katılmak üzere YEK-G s�stem� katılım anlaşmasını �mzalayan tüzel k�ş�y�,

dd) YEK-G s�stem�: Bu Yönetmel�k kapsamında oluşturulacak s�steme kayıtlı üret�m tes�sler�nde üret�len
elektr�k enerj�s� �ç�n YEK-G belges�n�n �hraç ed�lmes�n�, transfer�n�, tüket�c�ler leh�ne �tfa ed�lmes�n�, �lga veya �ptal
�şlemler�n� �çeren ve P�yasa İşletmec�s� tarafından yönet�len s�stem�,

ee) YEK-G s�stem� katılım anlaşması: YEK-G s�stem kullanıcılarının YEK-G s�stem�ne katılımına ve P�yasa
İşletmec�s�n�n YEK-G s�stem �şlet�m�ne �l�şk�n koşul ve hükümler�n yer aldığı standart anlaşmayı,

ff) YEK-G s�stem� katılım taahhütnames�: YEK-G s�stem kullanıcılarına a�t b�r üret�m tes�s�n�n aynı takv�m
yılı �ç�n; YEK-G s�stem� dışında enerj�n�n n�tel�ğ�ne da�r b�lg� vermey� amaçlayan d�ğer sert�f�ka p�yasalarına akt�f
kayıtlı olmadığına ve YEK-G s�stem�nde �lg�l� üret�m tes�s�n�n katılım statüsü pas�fe alınma �şlem� gerçekleşt�r�ld�kten
sonra enerj�n�n n�tel�ğ�ne da�r b�lg� vermey� amaçlayan d�ğer sert�f�ka p�yasalarına kayıtlı olab�leceğ�ne da�r �lg�l�
YEK-G s�stem kullanıcısı tarafından P�yasa İşletmec�ne ver�len taahhütnamey�,

gg) YEK-G uzlaştırma: YEK-G s�stem�n�n ve organ�ze YEK-G p�yasasının �şlet�lmes�nden doğan alacak ve
borç tutarlarının hesaplanması, geçm�şe dönük düzeltme yapılması, hesaplamaya �l�şk�n �t�razların değerlend�r�lmes�
ve �lg�l� alacak-borç b�ld�r�mler�n�n hazırlanması �şlemler�n�,

ğğ)Yen�leneb�l�r enerj� kaynak garant� belges� (YEK-G belges�): Tüket�c�ye tedar�k ed�len elektr�k enerj�s�n�n
bel�rl� b�r m�ktarının veya oranının yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�ld�ğ�ne da�r kanıt sağlayan ve �hraç ed�len,
her b�r� 1 MWh elektr�k üret�m�ne tekabül eden elektron�k belgey�,

hh) Yen�leneb�l�r enerj� kaynak garant� p�yasası (YEK-G p�yasası): YEK-G s�stem kullanıcıları arasında,
YEK-G belges�n�n elektr�k enerj�s� �le b�rl�kte veya elektr�k enerj�s�nden bağımsız olarak alış-satışının
gerçekleşt�r�ld�ğ� YEK-G �k�l� anlaşması p�yasası �le p�yasa �şlet�m l�sansına sah�p merkezî b�r aracı tüzel k�ş�l�k
tarafından organ�ze ed�l�p �şlet�len organ�ze YEK-G p�yasasını,

ıı) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları (YEK): H�drol�k, rüzgâr, güneş, jeotermal, b�yokütle, b�yokütleden elde
ed�len gaz (çöp gazı dâh�l), dalga, akıntı enerj�s� ve gel-g�t g�b� fos�l olmayan enerj� kaynaklarını,

��) Yeş�l tar�fe: Elektr�k P�yasası Kanununun 17 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında, yen�leneb�l�r
enerj� kaynaklarının desteklenmes� amacıyla Kurul tarafından bel�rlenen tar�fey�,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte geçen ve b�r�nc� fıkrada yer almayan tanım ve kısaltmalar �lg�l� mevzuattak� anlam ve

kapsama sah�pt�r.
İKİNCİ BÖLÜM

YEK-G Belges� ve YEK-G S�stem�, Taraflar, Tarafların Hak ve Yükümlülükler�
YEK-G belges� ve s�stem�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 5 – (1) YEK-G belges�; tedar�kç�ler tarafından tüket�c�lere tedar�k ed�len elektr�k enerj�s�n�n bel�rl�

b�r m�ktarının veya oranının, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�ld�ğ�n�n ve bu elektr�k enerj�s�n�n kaynak



türünün tüket�c�ye �spat ve �fşa ed�lmes� �le YEK-G belgeler�n�n t�caret�n�n yapılab�lmes� amaçlarıyla P�yasa
İşletmec�s� tarafından �hraç ed�l�r.

(2) YEK-G s�stem� aşağıda bel�rt�len genel esaslar çerçeves�nde �şlet�l�r:
a) YEK-G s�stem�nde, YEK-G belges� �hraç kuruluşu P�yasa İşletmec�s�d�r.
b) P�yasa İşletmec�s� YEK-G s�stem� �le kayıt ver� tabanını kurmak, �şletmek ve yönetmek �le yükümlüdür.
c) YEK-G belges�, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı l�sanslı üret�m tes�sler�nde üret�len

belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarı d�kkate alınarak ve �lg�l� üret�m l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler tarafından talep ed�lmes�
hal�nde �hraç ed�l�r.

ç) Her 1 MWh belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarı �ç�n 1 (b�r) adet YEK-G belges� �hraç ed�l�r.
d) YEK-G belges�, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�len elektr�k enerj�s�n�n üret�m dönem� b�t�ş

tar�h�nden �t�baren 12 ay süreyle geçerl�d�r.
e) İhraç ed�lecek her b�r YEK-G belges� Türkçe ve İng�l�zce olarak Usul ve Esaslarda bel�rt�len b�lg�ler� �çer�r.
YEK-G s�stem kullanıcıları ve p�yasa katılımcıları
MADDE 6 – (1) YEK-G s�stem kullanıcıları, P�yasa İşletmec�s�yle YEK-G s�stem� katılım anlaşması

�mzalamış ve 9 uncu maddede bel�rt�len kayıt �şlemler�n� tamamlamış olan;
a) Üret�m l�sansı sah�b�,
b) Tedar�k l�sansı sah�b�,
tüzel k�ş�lerden oluşur.
(2) YEK-G s�stem kullanıcılarından organ�ze YEK-G p�yasasında �şlem yapmak �steyen tüzel k�ş�ler ayrıca

P�yasa İşletmec�s� �le organ�ze YEK-G p�yasası katılım anlaşması �mzalar.
(3) Elektr�k P�yasasında L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� kapsamındak� üret�c�ler YEK-G s�stem

kullanıcısı olamaz.
(4) Aynı takv�m yılı �ç�nde YEK-G s�stem� dışında enerj�n�n n�tel�ğ�ne da�r b�lg� vermey� amaçlayan d�ğer

sert�f�ka p�yasalarına akt�f kaydı olan b�r üret�m tes�s� �ç�n YEK-G s�stem�nde üret�m tes�s� kayıt �şlem�
gerçekleşt�r�lmez.

(5) B�rden çok kaynaklı elektr�k üret�m l�sansı sah�pler�, tes�ste kullanılan enerj� kaynaklarının tamamının
yen�leneb�l�r olması hal�nde, YEK-G s�stem�ne ve organ�ze YEK-G p�yasasına katılab�l�r.

YEK-G s�stem kullanıcıları ve p�yasa katılımcılarının hak ve yükümlülükler�
MADDE 7 – (1) Tedar�kç�ler, tüket�c�ler leh�ne gerçekleşt�recekler� YEK-G belges� �tfa �şlem�ne �l�şk�n

hususları, tüket�c� �le gerçekleşt�recekler� sözleşmelerde bel�rtmekle yükümlüdür. Sözleşmelerde YEK-G belges�
�hracına esas �lg�l� yen�leneb�l�r enerj� kaynak türü ya da türler�, YEK-G belges�n�n süres� �le Usul ve Esaslarda
düzenlenen d�ğer hükümlere de yer ver�l�r.

(2) Tedar�kç�ler, tüket�c�lere �fşa �le yükümlü oldukları YEK-G belgeler�n� tüket�mler� n�spet�nde �spat etmek
ve belgelemekle yükümlüdür.

(3) YEK-G s�stem kullanıcıları, YEK-G �k�l� anlaşma p�yasasında gerçekleşt�rd�kler� YEK-G belges� t�caret�n�
P�yasa İşletmec�s�ne b�ld�rmekle yükümlüdür.

(4) YEK-G s�stem kullanıcıları ve p�yasa katılımcıları, YEK-G s�stem� �le organ�ze YEK-G p�yasasının
�şlet�lmes� �le �lg�l� olarak Kurum veya P�yasa İşletmec�s� tarafından �steneb�lecek her türlü b�lg� ve belgey� zamanında
ve doğru b�r şek�lde vermekle yükümlüdür.

(5) Görevl� tedar�k ş�rketler�, yeş�l tar�fey� terc�h eden tüket�c�lere tedar�k ett�kler� elektr�k enerj�s�n�n
yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından üret�ld�ğ�n�n �spatını yalnızca organ�ze YEK-G p�yasasından tem�n ett�kler� YEK-
G belges�n�n �tfası �le sağlayab�l�r ve bunu tüket�c�ler�n faturalarına özel b�r �şaret koymak suret�yle �fşa eder. Yeş�l
tar�feye �l�şk�n tüket�c� faturalarına �lave ed�lecek �şaret�n standardı Kurum tarafından bel�rlen�r. Bu kapsamda �tfa
ed�len YEK-G belges� �ç�n Kurum tarafından düzenlenen tar�felere �lave olarak tüket�c�den ayrıca b�r ücret alınmaz.

(6) Üret�m l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler, sah�p oldukları yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı üret�m tes�sler�ne
�l�şk�n kayıt �şlem�n� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n YEK-G s�stem� katılım taahhütnames�n� P�yasa İşletmec�s�ne sunmakla
yükümlüdür. YEK-G s�stem� katılım taahhütnames�ne aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde �lg�l� tüzel k�ş�n�n
YEK-G s�stem� ve organ�ze YEK-G p�yasasında �şlem yapması engellen�r. Söz konusu �hlal, P�yasa İşletmec�s�
tarafından Kuruma raporlanır ve Elektr�k P�yasası Kanunu çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

(7) YEK-G s�stem kullanıcıları ve p�yasa katılımcıları, Yönetmel�k ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde
gerçekleşt�rd�kler� faal�yetler�n� YEK-G s�stem�ne ve/veya organ�ze YEK-G p�yasasına zarar vermeyecek ve �lg�l�
mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler�n� ortadan kaldırmayacak şek�lde yürütmek �le yükümlüdür.

P�yasa İşletmec�s�n�n hak ve yükümlülükler�
MADDE 8 – (1) YEK-G s�stem�n�n �şlet�lmes� kapsamında; YEK-G belgeler�n�n �hraç ed�lmes�, YEK-G

belges� ve YEK-G s�stem kullanıcılarına �l�şk�n kayıt ver� tabanının oluşturulması ve yönet�lmes� �le �hraç ed�len
YEK-G belgeler�n�n �lg�l� hesaplara yönel�k transfer, �ptal, �tfa ve �lga ed�lmes�ne �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes� yetk�s�
P�yasa İşletmec�s�ne a�tt�r.

(2) P�yasa İşletmec�s�;
a) YEK-G belgeler�n�n t�caret�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� tem�nen organ�ze b�r YEK-G p�yasası kurar ve �şlet�r.
b) YEK-G s�stem� �le organ�ze YEK-G p�yasasının güven�l�r b�r şek�lde �şlemes�n� tem�n �ç�n gerekl� p�yasa

yazılım ve donanım altyapısını ve ver� tabanını kurar.
c) YEK-G s�stem� �le organ�ze YEK-G p�yasasını tüm katılımcılara karşı rekabet ortamına uygun olarak eş�t,

tarafsız ve şeffaf b�r şek�lde �şlet�r ve söz konusu p�yasaların bu Yönetmel�ğ�n amaçları dışında kullanılmasının önüne
geçmek �ç�n gerekl� önlemler� alır.

ç) Organ�ze YEK-G p�yasası �şlet�m�nde katılımcıların r�skler�n� yönetmek üzere p�yasa katılımcılarından
tem�nat almak ve temerrüt hal�nde gerekl� önlemler� almakla yükümlüdür.

d) YEK-G s�stem� �le organ�ze YEK-G p�yasasının �şlet�lmes� kapsamında Kurum tarafından �steneb�lecek her
türlü b�lg� ve belgey� zamanında ve doğru b�r şek�lde vermek zorundadır.

(3) P�yasa İşletmec�s� mükerrer sayımı önlemek �ç�n YEK-G s�stem� dışında enerj�n�n n�tel�ğ�ne da�r b�lg�
vermey� amaçlayan d�ğer sert�f�ka p�yasalarını d�kkate almak suret�yle gerekl� tüm önlemler� alır.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEK-G S�stem�ne Katılım, YEK-G Belges� İhracı ve Uygulama Esasları

YEK-G s�stem�ne katılıma �l�şk�n �şlemler
MADDE 9 – (1) YEK-G s�stem�ne katılım sağlamak �steyen l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler�n P�yasa İşletmec�s�ne

kayıt yaptırmaları ve P�yasa İşletmec�s� kayıt ver� tabanında hesap açtırmaları zorunludur. İlg�l� tüzel k�ş�ler�n
kaydının yapılab�lmes� �ç�n;

a) DUY’un �lg�l� maddeler�ne göre tüzel k�ş�l�k kaydını tamamlamış olması,
b) Üret�m l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler�n, portföyünde yer alan üret�m tes�sler�n�n en az b�r�n�n veya b�r ün�tes�n�n

kabulünün yapılmış olması ve başvuru yaptığı an �t�barıyla kend�s� �le �l�şk�l� uzlaştırmaya esas ver�ş-çek�ş b�r�mler�ne
�l�şk�n kayıtlarını tamamlamış olması,

c) YEK-G s�stem� katılım anlaşması �mzalaması,
ç) Yen�leneb�l�r kaynaktan enerj� üreten üret�m tes�s� kaydı �ç�n YEK-G s�stem� katılım taahhütnames�n�

�mzalaması,
d) Usul ve Esaslarla bel�rlenen d�ğer yükümlülükler�n� yer�ne get�rm�ş olması,
esastır.
(2) Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı l�sanslı üret�m tes�sler�nden gerçekleşt�rd�kler� elektr�k enerj�s�

üret�mler� �ç�n YEK-G belges� �hraç etmek �steyen YEK-G s�stem kullanıcılarının, bu üret�m tes�sler�n� YEK-G
s�stem�ne her b�r takv�m yılı �ç�n kaydetmeler� zorunludur. Kayıt �şlem�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n tes�s�n PYS’de
�lg�l� YEK-G s�stem kullanıcısı adına kayıtlı olması ve �lg�l� tes�s �ç�n YEK-G s�stem� katılım taahhütnames�n�n
�mzalanmış olması gerek�r. Yıl �çer�s�nde YEK-G s�stem� katılım statüsü pas�fe alınan üret�m tes�sler�, aynı takv�m yılı
�ç�n tekrar YEK-G s�stem�ne katılamaz.

(3) Kayıt �şlemler� �le �lg�l� olarak başvuru usulü, talep ed�lecek b�lg� ve belgeler, başvuruların
değerlend�r�lmes�, süreler, kayıtların güncellenmes�, kayıtların pas�fe alınması ve YEK-G s�stem kullanıcılarının
yükümlülükler� �le kayıt sürec�ne �l�şk�n d�ğer hususlar Usul ve Esaslarda düzenlen�r.

(4) Bu madde ve Usul ve Esaslarda tanımlanan kayıt sürec�n�n tamamlanmasını müteak�p, �lg�l� YEK-G s�stem
kullanıcısına P�yasa İşletmec�s� tarafından kayıt ver� tabanında hesap açılması suret�yle YEK-G s�stem�ne katılım
sağlanmış olur.

YEK-G belges� �hracı
MADDE 10 – (1) Elektr�k enerj�s� üret�m�n� yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı olarak gerçekleşt�ren ve

YEK-G s�stem kayıt sürec�n� tamamlamış olan l�sanslı üret�m tes�s� sah�b� tüzel k�ş�ler�n bu üret�m tes�sler�nde üret�len
belgelend�r�leb�l�r üret�m m�ktarı �ç�n YEK-G belges� �hraç taleb�nde bulunmaları hal�nde, DUY kapsamındak� n�ha�
uzlaştırma b�ld�r�m�n�n yayımlanma tar�h�nden �t�baren Usul ve Esaslarda bel�rt�len süre �çer�s�nde, �lg�l� fatura dönem�
�ç�n P�yasa İşletmec�s� tarafından YEK-G belges� �hraç ed�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında yapılan başvurularda, DUY kapsamındak� geçm�şe dönük düzeltme �şlemler�ne
�l�şk�n hükümler de d�kkate alınır.

(3) P�yasa İşletmec�s� tarafından �hraç ed�len YEK-G belgeler�, kayıt ver� tabanında yer alan ve YEK-G
belges� �hraç taleb�nde bulunan �lg�l� üret�m l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ye a�t hesaba aktarılır.

(4) YEK-G belges� �hracı �ç�n P�yasa İşletmec�s�ne yapılacak başvuru usulü, talep ed�lecek b�lg� ve belgeler,
başvuruların değerlend�r�lmes�, süreler ve YEK-G belgeler�n�n �hracına �l�şk�n d�ğer hususlar Usul ve Esaslarda
düzenlen�r.

YEK-G belges�ne �l�şk�n uygulama esasları
MADDE 11 – (1) YEK-G belges� t�caret�, YEK-G s�stem kullanıcıları arasında olmak kaydıyla;
a) Enerj� tedar�k�nden bağımsız olarak organ�ze YEK-G p�yasasında,
b) Enerj� tedar�k� �le b�rl�kte veya enerj� tedar�k�nden bağımsız olarak YEK-G �k�l� anlaşma p�yasasında,
gerçekleşt�r�leb�l�r.
(2) YEK-G s�stem kullanıcıları; tedar�kç�s�n� seçmem�ş olanlar dah�l olmak üzere serbest tüket�c�ler adına

enerj� tedar�k� �le b�rl�kte veya enerj� tedar�k�nden bağımsız olarak P�yasa İşletmec�s�ne YEK-G belges� �tfa
b�ld�r�m�nde bulunab�l�r.

(3) Görevl� tedar�k ş�rketler� kend� portföyler� �çer�s�nde yer alan ve yeş�l tar�feden yararlanan tüket�c�lere
düzenlenen tar�fe kapsamında tedar�k ett�ğ� enerj�y� YEK-G belgeler� �le kanıtlamakla yükümlüdür.

(4) Görevl� tedar�k ş�rketler�, yeş�l tar�fe kapsamındak� YEK-G belgeler�n� sadece organ�ze YEK-G
p�yasasından tem�n eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organ�ze YEK-G P�yasasına İl�şk�n Hükümler

Organ�ze YEK-G p�yasasına �l�şk�n genel hükümler
MADDE 12 – (1) Organ�ze YEK-G p�yasasına �l�şk�n �şlemler aşağıdak� genel hükümler çerçeves�nde

yürütülür:
a) Organ�ze YEK-G p�yasasında eşleşmeler, tekl�fler�n tekl�f defter�nde yer aldıktan hemen sonra

eşleşeb�leceğ� ve t�car� �şlem�n gerçekleşeb�leceğ� sürekl� t�caret yöntem� �le gerçekleş�r.
b) Sürekl� t�caret metodunda açılacak kontratlar seans süres�nce �şlem görür.
c) Seans, seans süreler�, �şlem görecek kontratlar, kontratların açılış ve kapanış zamanları, kontratlara tekl�f

verme süreler� ve p�yasaya �l�şk�n d�ğer süreçler Usul ve Esaslarda düzenlen�r.
ç) Organ�ze YEK-G p�yasasında sonuçlandırılan her b�r �şlemde P�yasa İşletmec�s� �lg�l� p�yasa katılımcısına

taraftır.
Organ�ze YEK-G p�yasası tekl�fler�
MADDE 13 – (1) P�yasa katılımcıları, P�yasa İşletmec�s� tarafından açılan kontratlara Usul ve Esaslarla

bel�rlenen tekl�f t�pler�ne göre tekl�f sunab�l�r.
(2) Kontratlara sunulan tekl�flerde bulunması zorunlu hususlar, Usul ve Esaslarda düzenlen�r.
(3) Organ�ze YEK-G p�yasasına sunulan tüm tekl�fler�n yapısı ve d�ğer gerekl� tüm b�lg�ler Usul ve Esaslarla

bel�rlenerek P�yasa İşletmec�s� tarafından PYS aracılığıyla p�yasa katılımcılarına b�ld�r�l�r.



(4) P�yasa katılımcılarının organ�ze YEK-G p�yasasında �şleme açılan kontratlar �ç�n tekl�fler�n� b�ld�rmeler�,
tekl�fler�n güncellenmes�, �ptal ed�lmes�, askıya alınması, tekl�f defter�nde sıralanması �le tekl�flere �l�şk�n d�ğer
hususlar Usul ve Esaslarda düzenlen�r.

Organ�ze YEK-G p�yasası tekl�fler�n�n eşleşmes� ve t�car� �şlem onayı
MADDE 14 – (1) P�yasa katılımcılarının organ�ze YEK-G p�yasasına sundukları tekl�fler�n akt�f olarak

kayded�lmes�n�n ardından tekl�fler�n eşleşt�r�lmes�ne �l�şk�n �şlemler aşağıda bel�rt�len şek�lde yürütülür:
a) Tekl�fler, her b�r kontrat türü �ç�n kend� �çler�nde ayrı ayrı değerlend�r�l�r.
b) Aynı kontratlar �ç�n ver�len tekl�flerden, en �y� f�yatlı tekl�f öncel�kl�d�r.
c) Aynı kontratlar �ç�n ver�len eş�t f�yatlı tekl�flerden, �lk önce kayded�len tekl�f öncel�kl�d�r.
ç) Alış tekl�f� �ç�n f�yatı en yüksek olan, satış tekl�f� �ç�n f�yatı en düşük olan tekl�fler tekl�f defter�nde en �y�

f�yatlı tekl�f olarak göster�l�r.
d) Eşleşme f�yatı, eşleşen tekl�flerden �lk kayded�len tekl�f�n f�yatıdır.
(2) Eşleşen tekl�fler en �y� f�yatlı tekl�f sırasından çıkarılır ve P�yasa İşletmec�s�, �lg�l� p�yasa katılımcılarına

t�car� �şlem onaylarını PYS üzer�nden b�ld�r�r. Kısmen eşleşme olması durumunda, eşleşmem�ş kalan m�ktar, seans
süres�nce tekl�f defter�nde yer alır.

Organ�ze YEK-G p�yasasında tekl�fler�n ve �şlemler�n �ptal�
MADDE 15 (1) İşleme taraf olan en az b�r p�yasa katılımcısının başvurusu üzer�ne veya resen P�yasa

İşletmec�s� tarafından;
a) P�yasa İşletmec�s�nden kaynaklı b�lg�sayar, yazılım veya d�ğer teknoloj�k altyapılardan kaynaklanan

hataların ortaya çıkması durumunda,
b) P�yasa bozucu veya haksız menfaat elde etmeye yönel�k tekl�f ve �şlemler�n tesp�t ed�lmes� durumunda,
�lg�l� tekl�fler�n ve/veya gerçekleşen �şlemler�n tamamı veya b�r kısmı �ptal ed�l�r.
(2) İptal ve/veya d�ğer �şlemlere �l�şk�n �ptal gerekçes� ve/veya gerekl� b�lg�lend�rme PYS aracılığıyla p�yasa

katılımcılarına duyurulur.
Organ�ze YEK-G p�yasası kapsamında arıza ve bakım prosedürler�
MADDE 16 – (1) P�yasa İşletmec�s�n�n p�yasa faal�yetler�n�n yürütülmes�nde kullandığı b�lg�sayar, yazılım

veya d�ğer teknoloj�k altyapılarda �şlemler�n sağlıklı b�r şek�lde sürdürülmes�n� engelleyecek n�tel�kte problem
oluşması, PYS’de bakım yapılması veya P�yasa İşletmec�s�n�n kullandığı �let�ş�m hatlarının kes�lmes� durumunda PYS
arıza ve bakım prosedürler� uygulanır.

(2) P�yasa İşletmec�s�; PYS’n�n arızalanması, PYS’de bakım yapılması hal�nde bu Yönetmel�k hükümler�
doğrultusunda tamamlanması gereken süreçler�n bel�rlenen sürede tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunda
süreçler�n tamamlanab�lmes� �ç�n yen� süreler bel�rler veya �lg�l� kontratı askıya alır. PYS arıza prosedürler�n�n sona
erme zamanı P�yasa İşletmec�s� tarafından organ�ze YEK-G p�yasası katılımcılarına duyurulur.

(3) P�yasa İşletmec�s� ve her b�r p�yasa katılımcısı, PYS arıza veya bakım prosedürler�n�n geçerl� olduğu
durumlarda derhal ulaşılab�lecek en az b�r k�ş� bel�rler ve bu k�ş�n�n �let�ş�m b�lg�ler�n� b�rb�r�ne sağlar.

(4) P�yasa İşletmec�s� PYS’n�n arızalanmaması �ç�n gerekl� önlemler� almakla yükümlüdür. PYS arıza
prosedürler�n�n yürütülmes� sonucunda ortaya çıkan �lave mal�yetlerden ve zararlardan P�yasa İşletmec�s� sorumlu
tutulamaz.

Organ�ze YEK-G p�yasasında �t�raz sürec�
MADDE 17 – (1) Organ�ze YEK-G p�yasası katılımcıları, t�car� �şlem onaylarına �l�şk�n b�ld�r�mlerde sadece

P�yasa İşletmec�s� kaynaklı hata bulunması durumunda Usul ve Esaslarda bel�rt�len sürelerde �t�razda bulunab�l�r.
İt�razlar sadece hatanın P�yasa İşletmec�s�nden kaynaklanması durumunda kabul ed�l�r. İt�razların kabul veya
redded�lmes� �le �t�raz sonucu yapılacak düzeltmelere �l�şk�n hususlar Usul ve Esaslarda düzenlen�r.

(2) Yapılan �t�raz, p�yasa katılımcısının ödeme ve d�ğer yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz. Kend�s�ne
tanınan süre �ç�nde �t�razda bulunmayan p�yasa katılımcısı, t�car� �şlem onaylarını tüm �çer�ğ�yle b�rl�kte kabul etm�ş
sayılır. Yapılan t�car� �şlem onayları, �t�raz süres�n�n tamamlanmasından sonra �çerd�kler� m�ktarlar çerçeves�nde
sözleşme n�tel�ğ� kazanır.

(3) B�r kontrata �l�şk�n b�rden çok sayıda �t�raz olması durumunda, P�yasa İşletmec�s� �t�razları değerlend�rerek
�t�razın bu Yönetmel�kle bel�rlenen esaslara aykırılık �çerd�ğ�ne da�r c�dd� şüphe oluşması hal�nde �lg�l� kontratı askıya
alır ve p�yasa katılımcılarına gerekl� duyuruyu yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mal� Hususlara İl�şk�n Hükümler

P�yasa İşletmec�s�n�n sorumlulukları
MADDE 18 – (1) P�yasa İşletmec�s�;
a) Merkez� uzlaştırma kuruluşunun bel�rlenerek katılımcıların bu hususa �l�şk�n olarak b�lg�lend�r�lmes�nden,
b) Tem�nat ve ödeme �şlemler�n�n yürütülmes� amacıyla P�yasa İşletmec�s� tarafından bel�rlenen merkez�

uzlaştırma kuruluşunun tüm taraflarca kullanılab�lmes� amacıyla, merkez� uzlaştırma kuruluşu �le anlaşma
yapılmasından,

c) P�yasa katılımcılarının sunması gereken tem�nat tutarlarının doğru şek�lde hesaplanmasından,
ç) P�yasa katılımcılarının, sunmaları gereken tem�nat tutarları hakkında düzenl� ve doğru şek�lde

b�lg�lend�r�lmes�nden,
d) P�yasa İşletmec�s� adına sunulan elektron�k tem�nat mektuplarının elektron�k olarak muhafazasından ve

kend�s�ne sunulan elektron�k tem�nat mektupları hakkında merkez� uzlaştırma kuruluşunun b�lg�lend�r�lmes�nden,
e) Merkez� uzlaştırma kuruluşunun, p�yasa katılımcılarının sunmakla yükümlü oldukları tem�nat tutarları ve

alacakları/borçları hakkında, düzenl� ve doğru şek�lde b�lg�lend�r�lmes�nden,
f) Her b�r katılımcının mevcut tem�nat tutarı �le sunmakla yükümlü olduğu tem�nat tutarını karşılaştırarak,

gerekmes� hal�nde �lg�l� p�yasa katılımcısına PYS üzer�nden ve/veya merkez� uzlaştırma kuruluşu aracılığıyla tem�nat
tamamlama çağrısında bulunulmasından,

g) Merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan tem�nat yönet�m� ve nak�t takas h�zmet�ne �l�şk�n olarak,
merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından alınacak olan h�zmet bedel�ne �l�şk�n oranlar �le merkez� uzlaştırma kuruluşu



tarafından sunulan TL c�ns�nden nak�t tem�natların nemalandırılması h�zmet� karşılığında tahs�l ed�lecek olan fon
yönet�m kom�syonu oranının p�yasa katılımcılarına duyurulmasından,

ğ) Kend� nam ve hesabına, merkez� uzlaştırma kuruluşunda gerekl� hesapların açılmasından,
h) Alacağın devr� sözleşmeler� kapsamında yapılacak ödemeler �le �lg�l� olarak merkez� uzlaştırma

kuruluşunun zamanında ve doğru şek�lde b�lg�lend�r�lmes�nden,
ı) Elektron�k s�stemler�nde yapacağı planlı bakım ve güncellemeler hakkında önceden merkez� uzlaştırma

kuruluşunun b�lg�lend�r�lmes�nden,
sorumludur.
P�yasa katılımcılarının sorumlulukları
MADDE 19 – (1) P�yasa katılımcıları;
a) P�yasa İşletmec�s� tarafından bel�rlenen merkez� uzlaştırma kuruluşunda kend� namına, tem�nat ve

ödemelere �l�şk�n �şlemler�n gerçekleşmes�ne yönel�k olarak tem�nat ve nak�t hesabının zamanında ve doğru şek�lde
açılmasından,

b) Merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulacak olan elektron�k tem�nat mektubu dışındak� d�ğer
tem�natları saklama ve nak�t takas h�zmet�ne �l�şk�n merkez� uzlaştırma kuruluşu katılımcı anlaşmasının
�mzalanmasından,

c) P�yasa İşletmec�s� tarafından fatura ödeme �şlemler�n�n yürütülmes� amacıyla aracı bankalarda, kend�
namına, ödemelere �l�şk�n �şlemler�n gerçekleşmes�ne yönel�k olarak nak�t hesabının zamanında ve doğru şek�lde
açılmasından,

ç) P�yasa İşletmec�s� tarafından kend�ler�ne b�ld�r�len faturalara �l�şk�n olarak ödemeler�n zamanında ve doğru
b�r şek�lde yapılmasından,

d) P�yasa İşletmec�s� namına sunmaları gereken tem�nat tutarının bu Yönetmel�kte yer alan �lg�l� maddeler
gereğ�nce sunulmasından,

e) Ödeme yükümlülükler�n� tem�nat altına almak �ç�n P�yasa İşletmec�s� tarafından bel�rlenen merkez�
uzlaştırma kuruluşunda, adlarına açılmış olan tem�nat hesaplarına, P�yasa İşletmec�s� tarafından b�ld�r�len m�ktardak�
tem�natın zamanında yatırılmasından,

f) Merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan tem�nat yönet�m� ve nak�t takas h�zmet�ne �l�şk�n olarak
kend�ler�nden talep ed�len h�zmet bedel�n�n merkez� uzlaştırma kuruluşuna zamanında yatırılmasından,

sorumludur.
Merkez� uzlaştırma kuruluşunun sorumlulukları
MADDE 20 – (1) P�yasa İşletmec�s� tarafından �şlet�len YEK-G s�stem� ve organ�ze YEK-G p�yasası �le �lg�l�

olarak bel�rlenen merkez� uzlaştırma kuruluşu;
a) Tem�nat �şlemler� �le fatura ve teml�k ödemeler�n�n, zamanında ve doğru b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes� �ç�n

P�yasa İşletmec�s�, p�yasa katılımcıları �le �let�ş�m� sağlayacak olan alt yapının kurulması ve kurulan s�stem�n
�şlet�lmes�, gerekt�ğ�nde �ht�yaç duyulan gel�şt�r�lmeler�n yapılmasından,

b) P�yasa İşletmec�s� adına sunulan elektron�k tem�nat mektubu dışındak� d�ğer tem�natların kabulü ve
muhafazasından,

c) Tem�natlara �l�şk�n gerçekleşen �şlemler�n �zlenmes�nden,
ç) P�yasa İşletmec�s�n�n, p�yasa katılımcılarının tem�nat hesaplarında gerçekleşt�r�len �şlemler ve mevcut

tem�nat sev�yes� hakkında zamanında ve doğru şek�lde b�lg�lend�r�lmes�nden,
d) B�r p�yasa katılımcısının organ�ze YEK-G p�yasasına �l�şk�n olarak sunmuş olduğu tem�nat tutarının, �lg�l�

katılımcının sağlaması gereken tem�nat sev�yes�n�n altına düşmes� durumunda, �lg�l� p�yasa katılımcısına sunması
gereken tem�nat tutarına �l�şk�n tem�nat tamamlama çağrısı b�ld�r�m�n�n yapılmasından,

e) Temerrüde düşen p�yasa katılımcısına �l�şk�n temerrüt fa�z�n�n hesaplanması ve buna �l�şk�n olarak P�yasa
İşletmec�s�n�n b�lg�lend�r�lmes�nden,

f) P�yasa katılımcıları tarafından ödenmes� gereken h�zmet bedeller� ve fon yönet�m kom�syonları hakkında
p�yasa katılımcılarının b�lg�lend�r�lmes�nden,

g) Tem�nat ve ödeme �şlemler�n�n yürütülmes� amacına yönel�k olarak P�yasa İşletmec�s� �le merkez�
uzlaştırma kuruluşu anlaşmasının �mzalanmasından,

ğ) P�yasa katılımcılarının elektron�k tem�nat mektubu dışındak� d�ğer tem�natlarını saklama, tem�nat yönet�m�,
nemalandırma ve nak�t takas h�zmet�ne �l�şk�n merkez� uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşmasının �mzalanmasından,

h) Tem�nat yönet�m�, fatura ve teml�k ödemeler�ne �l�şk�n gerçekleşen �şlemlerle �lg�l� olarak P�yasa
İşletmec�s�n�n b�lg�lend�r�lmes�nden,

ı) P�yasa İşletmec�s� tarafından, p�yasa katılımcılarına �l�şk�n olarak kend�ler�ne gönder�len katılımcı bazındak�
t�car� �şlemler ve tem�nat kullanımı g�b� t�car� sır n�tel�ğ�ndek� b�lg� ve ver�ler�n üçüncü k�ş�lerle paylaşılmamasından,

�) P�yasa İşletmec�s� dışında yetk�l� merc�ler tarafından merkez� uzlaştırma kuruluşuna gelen hac�z, �flas ve
tedb�r �şlemler�nde gerekl� �şlemler�n uygulanması ve P�yasa İşletmec�s�n�n b�lg�lend�r�lmes�nden,

j) Tem�nat olarak kabul ed�lecek menkul kıymetler�n değerleme katsayılarının P�yasa İşletmec�s�n�n uygun
görüşüyle bel�rlenmes� ve uygulanmasından,

k) Elektron�k s�stemler�nde yapacağı planlı bakım ve güncellemeler hakkında en az on gün önceden P�yasa
İşletmec�s�n�n b�lg�lend�r�lmes�nden,

l) Nak�t takası, tahs�lat, tem�nat yönet�m� ve benzer� �ş ve �şlemler�n, bu Yönetmel�k ve d�ğer �lg�l� mevzuatta
bel�rt�len gün ve saatlerde yer�ne get�r�lmes�nden,

m) P�yasa İşletmec�s� tarafından kend�s�ne b�ld�r�len teml�knameler kapsamındak� ödemeler�n doğru b�r
şek�lde yapılmasının tak�b�nden ve yapılan ödemelere �l�şk�n olarak P�yasa İşletmec�s�n�n b�lg�lend�r�lmes�nden,

sorumludur.
(2) Merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından tem�natlar ve fatura ödemeler�ne �l�şk�n olarak kullanılan

b�lg�sayar, yazılım ya da teknoloj�k altyapının beklenmed�k b�r şek�lde arızalanması ve �lg�l� mevzuat doğrultusunda
tamamlanması gereken süreçler�n b�ld�r�len süre zarfında tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunda, alınan



tedb�rler ve öner�ler hakkında merkez� uzlaştırma kuruluşu, P�yasa İşletmec�s�n� �ved�l�kle b�lg�lend�r�r ve bu arızanın
�ved�l�kle çözümlenmes� �ç�n her türlü tedb�r� alır.

(3) P�yasa katılımcıları tarafından TL c�ns�nden sunulan nak�t tem�natlar en �y� gayret esası �le nemalandırılır.
Nemalandırmaya �l�şk�n usul ve esaslar merkez� uzlaştırma kuruluşunun yasal sorumluluğunda olup söz konusu
nemalandırma �şlem� günün p�yasa koşullarına göre en �y� gayret göster�lmek suret�yle merkez� uzlaştırma kuruluşu
tarafından gerçekleşt�r�l�r. Nema tutarı, fon yönet�m kom�syonu, banka ve s�gorta muameleler� verg�s� ve yasal
yükümlülükler düşülerek �lg�l� p�yasa katılımcısı hesabına b�r sonrak� �ş günü aktarılır.

(4) Merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan tem�nat saklama ve nak�t takas h�zmet�ne �l�şk�n olarak,
merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından alınacak olan h�zmet bedel�ne �l�şk�n oranlar �le fon yönet�m kom�syonu oranı
p�yasa �şletmec�s�n�n görüşü alınarak ve merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından bel�rlenerek katılımcılara duyurulur.
Bu oranlarda değ�ş�kl�k olması durumunda, P�yasa İşletmec�s� değ�şen oranları, bu oranların geçerl�l�k tar�h�nden en
geç b�r ay önce PYS aracılığıyla yayınlar.

(5) P�yasa katılımcısının, söz konusu aylık h�zmet kom�syonunu tebl�ğ tar�h�n� tak�p eden altı �ş günü
�çer�s�nde ödememes� durumunda uygulanacak hükümler merkez� uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşmasında yer alır.

Tem�natlara �l�şk�n genel esaslar
MADDE 21 – (1) P�yasa İşletmec�s�, p�yasa katılımcılarından organ�ze YEK-G p�yasası �şlemler� kapsamında,

bu p�yasada gerçekleşt�rd�kler� �şlemlere a�t ödemeler�ne �l�şk�n oluşab�lecek mal� r�sklere da�r tem�nat alır. P�yasa
katılımcıları tarafından, söz konusu ödemeler�n Usul ve Esaslarda bel�rt�len sürelerde yapılmaması durumunda, söz
konusu fatura ödemeler� �ç�n �lg�l� p�yasa katılımcısının tem�natına başvurulur.

(2) Tem�nat yükümlülüğü, tem�nat türler�, tem�nat olarak kabul ed�lecek değerler, tem�nat süreçler� ve tem�nat
tutarlarının hesaplanmasına �l�şk�n hususlar Usul ve Esaslarda düzenlen�r.

(3) P�yasa İşletmec�s� tem�nat ve ödemeler�n yürütülmes� �şlemler�n� merkez� uzlaştırma kuruluşu aracılığı �le
yer�ne get�r�r. P�yasa İşletmec�s� ve merkez� uzlaştırma kuruluşu arasında yapılan merkez� uzlaştırma kuruluşu
anlaşmasıyla, merkez� uzlaştırma kuruluşunun görev ve sorumlulukları bel�rlen�r.

(4) P�yasa katılımcıları, Usul ve Esaslarda bel�rt�len tem�nat olarak kabul ed�leb�lecek kıymetlerden oluşan
elektron�k tem�nat mektubu dışındak� tüm tem�natlarını merkez� uzlaştırma kuruluşuna, elektron�k tem�nat
mektuplarını P�yasa İşletmec�s�ne sunar.

(5) Merkez� uzlaştırma kuruluşu nezd�nde P�yasa İşletmec�s� adına katılımcı bazında p�yasa faal�yetler�ne
�l�şk�n bulundurulan tem�natlar amacı dışında kullanılamaz, haczed�lemez, rehned�lemez, �dar� merc�ler�n tasf�ye
kararlarından etk�lenmez, �flas masasına dâh�l ed�lemez ve üzerler�ne �ht�yat� tedb�r konulamaz.

Uzlaştırma b�ld�r�mler�
MADDE 22 – (1) Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda YEK-G s�stem kullanıcılarının her fatura dönem� �ç�n

P�yasa İşletmec�s�ne ödeyecekler� ya da P�yasa İşletmec�s� tarafından YEK-G s�stem kullanıcılarına ödenecek tutarları
�çeren uzlaştırma b�ld�r�mler�, Usul ve Esaslarda bel�rlenen usul ve sürelerde YEK-G s�stem kullanıcılarına duyurulur.

(2) P�yasa İşletmec�s� tarafından p�yasa katılımcılarına duyurulan, YEK-G s�stem�ne ve organ�ze YEK-G
p�yasasına �l�şk�n uzlaştırma b�ld�r�m�nde asgar� olarak aşağıda bel�rt�len kalemler yer alır:

a) Katılımcının YEK-G belges� satış m�ktarı ve alacak dökümü.
b) Katılımcının YEK-G belges� alış m�ktarı ve borç dökümü.
c) Fatura ödemeler�ne �l�şk�n gec�kme zammı kalemler�.
ç) Katılımcılara tahakkuk ett�r�lecek p�yasa �şlet�m ücret�.
d) YEK-G düzeltme kalem�.
(3) P�yasa katılımcılarının uzlaştırma b�ld�r�mler�nde tesp�t ett�kler� hatalara �l�şk�n �t�razların b�ld�r�m süreler�,

�t�razların değerlend�r�lmes�, �t�raz sonucu ve resen yapılacak düzeltmelere �l�şk�n hususlar Usul ve Esaslarda
düzenlen�r.

Faturalama �şlemler�
MADDE 23 – (1) YEK-G s�stem kullanıcılarının P�yasa İşletmec�s�ne ödeyecekler� ya da P�yasa İşletmec�s�

tarafından YEK-G s�stem kullanıcılarına ödenecek tutarlara �l�şk�n faturalarda bulunacak asgar� fatura kalemler�,
faturaların düzenlenme süreler�, fatura tebl�ğ tar�h�, faturalara �st�naden borç/alacak b�lg�ler�n�n merkez� uzlaştırma
kuruluşuna b�ld�r�m�, tahakkuktan vazgeçme sınırı �le faturalara �l�şk�n d�ğer hususlar Usul ve Esaslarda düzenlen�r.

Ödemeler ve tahs�lat
MADDE 24 – (1) YEK-G s�stem� ve organ�ze YEK-G p�yasası faal�yetler� kapsamında �let�len faturaların

bedeller� �le merkez� uzlaştırma kuruluşuna yapılacak h�zmet bedeller� Usul ve Esaslarda bel�rt�len süreler �çer�s�nde
öden�r.

(2) P�yasa İşletmec�s�, merkez� uzlaştırma kuruluşu ve YEK-G s�stem kullanıcılarının ödemeler�ne �l�şk�n
yükümlülükler�, ödemelerde merkez� uzlaştırma kuruluşu ve aracı banka kullanılmasına �l�şk�n hususlar, ödemelerde
tekn�k problemler oluşması durumunda yapılacak b�lg�lend�rmeler ve uygulanacak arıza prosedürler� Usul ve
Esaslarda düzenlen�r.

Fatura ödemeler�n�n yapılmaması
MADDE 25 – (1) YEK-G s�stem kullanıcılarının, faturadan kaynaklanan net borcunun, Usul ve Esaslarda

bel�rt�len süre �çer�s�nde ödenmeyerek temerrüte düşülmes� hal�nde, ödenmes� gereken tutara temerrüt fa�z� uygulanır.
Temerrüt fa�z� oranı, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc�
maddes�ne göre bel�rlenen fa�z oranıdır. Merkez� uzlaştırma kuruluşu tarafından günlük olarak hesaplanan temerrüt
fa�z� tutarlarının aylık toplamları faturaya esas değer olarak kabul ed�l�r. Temerrüt fa�z�ne �l�şk�n bedeller �lg�l� ayın
uzlaştırma b�ld�r�m�nde gec�kme zammı kalem� olarak bel�rt�l�r ve her ay sonu �t�barıyla �lg�l� YEK-G s�stem
kullanıcısının faturasına yansıtılır. P�yasa İşletmec�s�n�n YEK-G s�stem kullanıcılarına ödeme yapmaması durumunda
da P�yasa İşletmec�s�ne bu fıkra hükümler� uygulanır.

(2) P�yasa katılımcıları, sunması gereken YEK-G tem�natı tutarlarının üzer�nde TL c�ns�nden nak�t tem�natının
bulunması ve sunması gereken toplam tutarın üzer�nde olan tem�nat tutarının veya p�yasa katılımcıları serbest car�
hesabında bulunan paranın �lg�l� fatura b�ld�r�m�ne �l�şk�n p�yasa katılımcıları borcunu karşılayacak sev�yede olması



durumunda, p�yasa katılımcıları borcu, sunması gereken fatura �şlem tem�natı tutarlarının üzer�ndek� TL c�ns�nden
nak�t tem�nattan otomat�k olarak karşılanır ve p�yasa katılımcıları temerrüde düşmez.

(3) YEK-G s�stem kullanıcısının, söz konusu fatura bedel�n�, Usul ve Esaslarda bel�rt�len süre �çer�s�nde
ödememes� durumunda, YEK-G s�stem kullanıcısının ayrıca b�r �htara gerek olmaksızın temerrüde düştüğü kabul
ed�l�r. Temerrüde düşen p�yasa katılımcısına �l�şk�n, yasal yollar saklı kalmak üzere aşağıdak� �şlemler yapılır:

a) Organ�ze YEK-G p�yasası kapsamında faal�yetler�ne devam etmes�ne �z�n ver�lmez ve YEK-G s�stem�nde
�şlem yapma yetk�s� kaldırılır.

b) P�yasa katılımcısının Usul ve Esaslar uyarınca yatırmış olduğu tem�nat, temerrüde düşülen borç tutarı kadar
merkez� uzlaştırma kuruluşu veya P�yasa İşletmec�s� tarafından kullanılarak borçlarına mahsup ed�l�r.

c) YEK-G s�stem kullanıcısı hakkında �ved�l�kle Kuruma b�lg� ver�l�r ve mevzuata uyulmaması kapsamında
Elektr�k P�yasası Kanununun 16 ncı maddes� çerçeves�ndek� gerekl� yaptırımlar Kurum tarafından başlatılır.

ç) Bu fıkra kapsamında �lg�l� süreçler�n uygulandığı YEK-G s�stem kullanıcısı hakkında tüm p�yasa
katılımcılarına PYS aracılığıyla b�lg� ver�l�r.

(4) Ödemeler ve tem�natlara �l�şk�n yükümlülükler�n bel�rt�len süreler �ç�nde P�yasa İşletmec�s� ve merkez�
uzlaştırma kuruluşu tarafından kullanılan b�lg�sayar, yazılım ya da teknoloj�k altyapının beklenmed�k b�r şek�lde
arızalanması ve merkez� uzlaştırma kuruluşuyla �lg�l� olan arızaların P�yasa İşletmec�s�ne geçerl� sebeplerle
raporlanması hal�nde, P�yasa İşletmec�s� tarafından YEK-G s�stem kullanıcısına temerrüt fa�z� uygulanmaz.

(5) YEK-G s�stem kullanıcılarına uygulanacak asgar� temerrüt matrahı ve asgar� temerrüt fa�z� tutarı P�yasa
İşletmec�s� tarafından PYS aracılığıyla duyurulur. Asgar� temerrüt matrahının altındak� tutarlara temerrüt cezası
uygulanmaz.

(6) P�yasa İşletmec�s� tarafından �şlet�len organ�ze toptan elektr�k p�yasalarına �l�şk�n olarak DUY 132/E
maddes�n�n beş�nc� fıkrası �le 132/İ maddes�n�n yed�nc� fıkrası kapsamında ve organ�ze toptan doğal gaz satış
p�yasasına �l�şk�n Organ�ze Toptan Doğal Gaz Satış P�yasası İşlet�m Usul ve Esaslarının 10.7.6. maddes� kapsamında
haklarında �şlem tes�s ed�len YEK-G s�stem kullanıcılarının YEK-G s�stem� ve organ�ze YEK-G p�yasasında faal�yette
bulunması, bu Yönetmel�k �le Usul ve Esaslarında yer alan düzenlemeler uyarınca kısmen veya tamamen
engelleneb�l�r.

(7) P�yasa İşletmec�s� tarafından �şlet�len veya yan h�zmetler p�yasası har�ç olmak üzere mal� uzlaştırma �le
d�ğer mal� �şlemler� yürütülen p�yasalara �l�şk�n fatura ödeme yükümlülükler�n� ve bu Yönetmel�k kapsamındak�
tem�nat yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes� hal�nde temerrüt hal� sona erer.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

P�yasa İşletmec�s� tarafından alınacak ücretler
MADDE 26 – (1) P�yasa İşletmec�s� tarafından YEK-G s�stem� �le organ�ze YEK-G p�yasasının �şlet�m�ne

�l�şk�n YEK-G s�stem kullanıcıları ve p�yasa katılımcılarından alınacak p�yasa �şlet�m ücretler� her yıl Kurul tarafından
onaylanarak �lan ed�l�r. İlg�l� ücretler�n bel�rlenmes�ne ve tahs�l�ne �l�şk�n hükümler 22/12/2015 tar�hl� ve 29570 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan P�yasa İşlet�m Gel�r�n�n Düzenlenmes� Hakkında Tebl�ğde düzenlen�r.

Dev�r ve teml�k
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� yükümlülüklerle �lg�l� olarak yapılan dev�r, teml�k ve taşınır

reh�nler� P�yasa İşletmec�s�ne karşı hüküm �fade etmez. Bu Yönetmel�k kapsamındak� alacak ve haklar �se ancak
P�yasa İşletmec�s� tarafından bel�rlenen hususlara uygun olarak ve P�yasa İşletmec�s�nden onay almak kaydıyla reh�n
ve teml�k ed�leb�l�r.

Raporlama
MADDE 28 – (1) YEK-G s�stem� �le organ�ze YEK-G p�yasasının �şlet�lmes�ne �l�şk�n Kurul tarafından

onaylanacak b�lg�ler P�yasa İşletmec�s� tarafından Şeffaflık Platformunda yayımlanır.
Usul ve Esaslar
MADDE 29 – (1) YEK-G s�stem�n�n ve kayıt ver� tabanının kurulması, �şlet�lmes� ve yönet�lmes� �le organ�ze

YEK-G p�yasasının �şlet�m�ne �l�şk�n hususlar �le tüket�c�lere tedar�k ed�len elektr�k enerj�s�n�n �fşa ve �spat
yükümlülüğüne �l�şk�n hususlar, Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe g�ren YEK-G S�stem� ve Organ�ze YEK-G
P�yasası İşlet�m� Usul ve Esaslarında bel�rlen�r.

Yeş�l tar�fe kapsamında YEK-G belges� �tfa �şlemler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2020 tar�h�nden organ�ze YEK-G p�yasasının faal�yete geçeceğ� tar�he kadar

yeş�l tar�feden yararlanan tüket�c�ler�n tüket�mler� sebeb�yle �tfa ed�lecek YEK-G belgeler�, �lg�l� dönemde
portföyünde yer aldıkları görevl� tedar�k ş�rketler� tarafından YEK-G s�stem�n�n �şletmeye g�rmes�n� müteak�p toplu
olarak en geç b�r ay �çer�s�nde �tfa ed�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında �tfa ed�lecek YEK-G belgeler�, P�yasa İşletmec�s� tarafından b�r defaya mahsus
olmak üzere Elektr�k Üret�m Anon�m Ş�rket� mülk�yet�ndek� yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı üret�m
santraller�nden �hraç ed�l�r ve �lg�l� görevl� tedar�k ş�rket�n�n hesabına ücrets�z olarak transfer ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k 1/6/2021 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


