
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 124. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (cc),
(çç), (ee), (ğğ), (hh), (ıı), (ii), (ppp), (vvv) bentleri yürürlükten kaldırılmış,  (d), (t), (jj), (kk),
(şş), (yy), (zz), (aaa), (ççç), (ddd), (ııı), (iii), (mmm), (nnn), (rrr), (sss), (yyy), (zzz), (dddd),
(nnnn), (ççççç), (ğğğğğ), (ööööö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki
bentler eklenmiştir. 

“d) Avans ödeme: Gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası kapsamında ticareti yapılan
elektrik enerjisine ilişkin fatura kesilmeksizin yayınlanan avans ödeme bildirimlerine istinaden
gerçekleştirilen ödemeyi,”

“t) Dengeleme mekanizması: Vadeli elektrik piyasası ile ikili anlaşmaları tamamlayıcı
nitelikteki, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faa-
liyetleri,”

“jj) Gün öncesi satış teklifleri: Gün öncesi piyasası kapsamında sunulan saatlik, blok
ve esnek satış tekliflerini,”

“kk) Gün öncesi alış teklifleri: Gün öncesi piyasası kapsamında sunulan saatlik, blok
ve esnek alış tekliflerini,”

“şş) Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programı (KGÜP): Bir uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş biriminin bağlı olduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine ve gün öncesi
piyasası sonucuna bağlı olarak bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve Sistem
İşletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim ya da tüketim değer-
lerini,”
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“yy) Merkezi uzlaştırma kuruluşu: Piyasa katılımcıları arasındaki bu Yönetmelikle be-

lirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Ser-

maye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak kurulan merkezi uzlaştırma ku-

ruluşunu,”

“zz) Merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması: Piyasa İşletmecisi ile merkezi uzlaştırma

kuruluşu arasında imzalanacak ve tarafların teminat yönetimi ve ödemelere ilişkin görev ve

sorumluluklarını içeren anlaşmayı,”

“aaa) Merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması: Piyasa İşletmecisi tarafından

hazırlanarak, piyasa katılımcıları ile merkezi uzlaştırma kuruluşu arasında teminat yönetimi

ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imzalanacak olan anlaşmayı,”

“ççç) Nihai piyasa takas fiyatı (NPTF): Belli bir saat ve belli bir teklif bölgesi için,

teklif bölgeleri arasındaki iletim kısıtları dikkate alınarak gün öncesi piyasasında belirlenen

saatlik elektrik enerjisi alış-satış fiyatını,”

“ddd) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende

alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik

tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel

teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize

edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev

ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç pi-

yasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,”

“ııı) Piyasa katılım anlaşması: Vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası ve gün içi

piyasası hariç olmak üzere, piyasa katılımcısının dengeleme mekanizmasına katılımı ile Piyasa

İşletmecisi ve Sistem İşletmecisinin dengeleme mekanizmasının işletimine ilişkin koşul ve hü-

kümlerin yer aldığı standart anlaşmayı,”

“iii) Piyasa katılımcısı: Bu Yönetmelikte tanımlanan lisans sahibi tüzel kişiler ve bu

tüzel kişiler için oluşturulabilecek farklı kategorileri,”

“mmm) Saatlik alış teklifleri: Gün öncesi piyasası faaliyetlerine katılan piyasa katılım-

cılarının, bir sonraki günün her saati için, saatlik aktif elektrik enerjisi alışına ilişkin sunmuş

oldukları fiyat ve miktarları,”

“nnn) Saatlik satış teklifleri: Gün öncesi piyasası faaliyetlerine katılan piyasa katılım-

cılarının, bir sonraki günün her saati için, saatlik aktif elektrik enerjisi satışına ilişkin sunmuş

oldukları fiyat ve miktarları,”

“rrr) Sistem alış teklif fiyatı: Gün öncesi piyasası faaliyetlerine katılan piyasa katılım-

cılarının sistemden alış için talep ettikleri birim fiyatları,”

“sss) Sistem alış teklif miktarı: Gün öncesi piyasası faaliyetlerine katılan piyasa katı-

lımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettikleri üretim azalması ya da tüketim

artış miktarlarını,”

“yyy) Sistem satış teklif fiyatı: Gün öncesi piyasası faaliyetlerine katılan piyasa katı-

lımcılarının sisteme satış için talep ettikleri birim fiyatları,”

“zzz) Sistem satış teklif miktarı: Gün öncesi piyasası faaliyetlerine katılan piyasa katı-

lımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim artışı ya da tüketim azalma

miktarlarını,”
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“dddd) Talimat etiketi: Sistem İşletmecisi tarafından dengeleme güç piyasasında piyasa

katılımcılarına yük alma ya da yük atma talimatlarının hangi amaçla verildiğinin belirlenmesi

için kullanılan değişkeni,”

“nnnn) Toptan elektrik piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürün-

lerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya

Sistem İşletmecisi tarafından organize edilen vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası, gün

içi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarını,”

“ççççç) Yük alma talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının

yük almaları için ilgili piyasa katılımcılarına Sistem İşletmecisi tarafından yapılan bildirimleri,”

“ğğğğğ) Yük atma talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının

yük atmaları için ilgili piyasa katılımcılarına Sistem İşletmecisi tarafından yapılan bildirimleri,”

“ööööö) Teklif defteri: Vadeli elektrik piyasası ve/veya gün içi piyasasında işlem gören

kontratlara sunulan tekliflerin listelendiği PYS ekranlarını,”

“ttttt) Açık pozisyon: Vadeli elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde

veya ilgili mevzuatta belirtilen yöntemlerle oluşan ve ters işlemle, fiziki teslimatla veya diğer

yöntemlerle kapatılmamış olan pozisyonları,

uuuuu) Açılış fiyatı: Her bir kontratın, ilk işleme açıldığı gün veya bir kontratın işlem

görmesinin geçici olarak durdurulması halinde yeniden işleme açılması sırasında belirlenen

baz fiyatını, ilk işlem gününden sonraki işlem günlerinde ise ilan edilen son günlük gösterge

fiyatını,

üüüüü) Baz fiyat: Günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve

kontratın işleme açıldığı gün Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen fiyatı, diğer işlem günleri

için ise bir önceki günün günlük gösterge fiyatını,

vvvvv) Günlük gösterge fiyatı: VEP Usul ve Esaslarında belirlenen esaslar çerçevesinde

hesaplanan günlük gösterge fiyatını/fiyatlarını,

yyyyy) Vadeli elektrik piyasası (VEP): Piyasa katılımcılarına fiziksel teslimat yüküm-

lülüğü doğuran ileri tarihli elektrik piyasasını,

zzzzz) Vadeli Elektrik Piyasası Katılım Anlaşması: Piyasa katılımcısının vadeli elektrik

piyasasına katılmak için imzaladığı standart anlaşmayı,

aaaaaa) Vadeli elektrik piyasası yıllık katılım bedeli: Vadeli elektrik piyasasına katılan

piyasa katılımcılarının her bir yıl için ödemek zorunda oldukları VEP Usul ve Esaslarında be-

lirlenen katılım bedelini 

bbbbbb) VEP Usul ve Esasları: Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda vadeli

elektrik piyasasının işletilmesine ilişkin usul ve esasları, 

cccccc) Kısa pozisyon: Sahibine; vadeli elektrik piyasasında yapılan işlemlerde,

kontratın teslimat dönemi geldiğinde elektrik enerjisini belirli bir fiyattan ve belirli bir miktarda

teslim etme yükümlülüğü veren pozisyonu,

çççççç) Kontrat: Vadeli elektrik piyasasında ve gün içi piyasasında uzlaştırma dönemi

bazında fiziksel teslimat yükümlülüğü doğuran sözleşmeyi,

dddddd) Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetimi katkısı: Piyasa İşletmecisinin işlettiği ve-

ya yan hizmetler piyasası hariç olmak üzere mali uzlaştırma işlemlerini yürüttüğü ve merkezi

karşı taraf olarak hizmet sunduğu piyasalarda katılımcıların temerrüde düşmeleri halinde kendi

kaynaklarından ödemeyi taahhüt ettikleri tutarı,
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eeeeee) Piyasa yapıcı: Vadeli elektrik piyasasında likit ve sürekli bir piyasanın oluşma-

sını teşvik etmek amacıyla belirlenen piyasa katılımcılarını,

ffffff) Seans: Vadeli elektrik piyasasında kontratların alım satım için işleme açık olduğu

zaman dilimini, 

gggggg) Temerrüt garanti hesabı: Piyasa katılımcılarının mali yükümlülüklerini yerine

getirmemeleri durumunda kullanılmak amacıyla merkezi uzlaştırma kuruluşu ve Piyasa İşlet-

mecisi nezdinde tutulan, teminatlar dışında kalan ve piyasa katılımcılarının katkı paylarıyla

oluşturulan hesabı,

ğğğğğğ) Ters işlem: Vadeli elektrik piyasasında aynı kontratta, uzun pozisyon karşısında

kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

hhhhhh) Uzun pozisyon: Sahibine; vadeli elektrik piyasasında yapılan işlemlerde,

kontratın teslimat dönemi geldiğinde elektrik enerjisini belirli bir fiyattan ve belirli bir miktarda

teslim alma yükümlülüğü veren pozisyonu,

ıııııı) Yöntem: Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali

işlemleri yürütülen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin olarak hazırlanan ve ilgili ta-

raflar ile piyasa katılımcıları açısından bağlayıcı nitelikte olan düzenlemeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dengeleme mekanizması, vadeli elektrik piyasası ile ikili anlaşmaları tamamlayıcı

nitelikteki gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faali-

yetleri kapsar. 

(2) Gün öncesi piyasası; sistemdeki arz ve talebin dengelenmesi ve piyasa katılımcıla-

rının sözleşme taahhütleri ile üretim ve/veya tüketim planlarını gün öncesinden dengelemeleri

amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşur.

(3) Gün içi piyasası, piyasa katılımcılarının sözleşme taahhütleri ile üretim ve/veya tü-

ketim planlarını gün içinde dengelemeleri amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Dengeden sorumlu tarafların teslimat zamanına kadar, mevcut olan tüm imkânları

kullanarak denge sağlamaları esastır. Gerçek zamanda sistemin dengelenmesi Sistem İşletme-

cisinin sorumluluğundadır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A

maddesi eklenmiştir.

“Vadeli elektrik piyasasına ilişkin genel esaslar

MADDE 6/A – (1) Vadeli elektrik piyasası aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde Piyasa

İşletmecisi tarafından işletilir: 

a) Katılımcılar tarafından sunulan teklifler, piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetil-

meksizin değerlendirilir.

b) Piyasada yürütülen faaliyetler, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yü-

rütülür.

(2) Vadeli elektrik piyasası;

a) Piyasa katılımcılarına, sözleşme taahhütlerine ve üretim ve/veya tüketim planlarına

ilişkin ileri tarihli dengeleme olanağının sağlanması,
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b) Piyasa katılımcılarının fiyat değişim risklerinden kaçınmak amacıyla işlem yapması,

c) İleriye dönük fiyat sinyali oluşturarak öngörülebilirliğin artırılması,

ç) Piyasa katılımcılarına ticaret imkanı sağlanması,

amaçlarına uygun olarak işletilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Gün öncesi piyasasına iliş-

kin genel esaslar” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin ikinci

ve dördüncü fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Gün öncesi piyasası, gerçek zamandan bir gün öncesinden öngörülen uzlaştırma

dönemi bazında üretim ve tüketim dengesini sağlamak üzere aşağıdaki genel esaslar çerçeve-

sinde yürütülür:

a) Gün öncesi piyasası kapsamında sunulan teklifler gün öncesi piyasasına katılan pi-

yasa katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değerlendirilir.

b) Gün öncesi piyasasının uzlaştırmasında uygulanan fiyatlar, gün öncesi piyasası kap-

samında sunulan teklifler dikkate alınarak uzlaştırma dönemi bazında, nihai piyasa takas fiyatı

belirleme prensibine dayalı olarak belirlenir.

c) Gün öncesi piyasasına ilişkin faaliyetler şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şe-

kilde yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün

öncesi planlama, gün öncesi piyasası dengeleme” ibaresi “vadeli elektrik piyasası, gün öncesi

piyasası” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“b) Gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası kapsamında gerçekleştirilen elektrik

enerjisi alış-satışlarının uzlaştırılmasında uzlaştırma dönemi bazındaki fiyatlar esas alınır. Bu

fiyatlar dengeleme mekanizması kapsamında dengeleme amaçlı gerçekleştirilen elektrik enerjisi

alış-satışlarına ilişkin teklif fiyatları ve marjinal fiyatlandırma prensibi dikkate alınarak belir-

lenir. Vadeli elektrik piyasası ve gün içi piyasasında gerçekleştirilen elektrik enerjisi alış satış-

larının uzlaştırılmasında ise eşleşme bazındaki fiyatlar esas alınır. Dengeleme mekanizması

kapsamında gerçekleştirilen elektrik enerjisi alış-satışları taraflar arasında bağlayıcı nitelik ta-

şır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarında

yer alan “gün öncesi planlama/gün öncesi piyasasının” ibareleri “vadeli elektrik piyasasının,

gün öncesi piyasasının” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan

“Prosedürünün” ibareleri “Yönteminin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar

eklenmiştir. 

“(7) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri

yürütülen piyasalar için temerrüt garanti hesabı kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürü-

tür.

(8) Piyasa İşletmecisi, işlettiği organize toptan elektrik piyasalarında merkezi karşı taraf

sıfatıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenmek suretiyle takasın tamam-

lanmasını taahhüt ederek merkezi karşı taraf hizmetini yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.  

“b) Sistemde anlık dengenin, yeterli arz kalitesini sağlayacak şekilde sağlanması, gerçek

zamanlı dengeleme faaliyetleri yoluyla gerekli yedeklerin tutulması,” 
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 18/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 18/B
maddesi eklenmiştir.

“Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına kayıtları
MADDE 18/B – (1) Piyasa katılımcısı olan üretim, iletim ve tedarik lisansı sahibi tüzel

kişiler ile yalnızca satış teklifi sunarak işlem yapmak üzere dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler
vadeli elektrik piyasasına katılabilirler. Bir piyasa katılımcısının vadeli elektrik piyasasına kay-
dının yapılabilmesi için;

a) Tüzel kişilik kaydını tamamlamış olması,
b) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, portföyünde yer alan üretim tesislerinin en az

birinin veya bir ünitesinin Bakanlık geçici kabulünün yapılmış olması ve başvuru yaptığı an
itibarıyla kendisi ile ilişkili uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıtlarını tamam-
lamış olması,

c) VEP Usul ve Esasları kapsamındaki giriş teminatı ve temerrüt garanti hesabı katkı
payı tutarının tamamlanmış olması,

ç) VEP Usul ve Esaslarında sayılan şartları taşıması ve belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmesi,

esastır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Piyasa katılımcılarının dengeleme güç piyasasına kayıtları
MADDE 19 – (1) Kendi adına kayıtlı, dengeleme birimi olma koşullarını sağlayan en

az bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi olan piyasa katılımcılarının dengeleme güç piyasa-
sına katılımları zorunludur. Dengeleme güç piyasasına katılmak zorunda olan piyasa katılım-
cılarının Piyasa İşletmecisine başvuruda bulunarak dengeleme birimlerine ilişkin kayıt işlem-
lerini tamamlamaları esastır. Piyasa katılımcılarının, dengeleme birimlerine ilişkin kayıtlarını
tamamlamaları durumunda dengeleme güç piyasasına katılımları ile ilgili süreç tamamlanmış
olur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“(1) Gerçek zamanlı dengeleme faaliyetlerine katılacak piyasa katılımcıları, dengeleme
birimlerini tanımlamak ve kendi adlarına kayıt ettirmekle yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak de-
ğiştirilmiştir.  

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Piyasa Katılım Anlaşması, Vadeli Elektrik Piyasası Katılım Anlaşması, Gün
Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması

MADDE 25 – (1) Katılımcının kayıt dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin doğ-
ruluğunu teyit ettiğini,  bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini kabul ve taahhüt ettiğini
bildiren ve denge sorumluluğuna ilişkin piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini içeren mad-
delerden oluşan Piyasa Katılım Anlaşması ve vadeli elektrik piyasasına katılıma ilişkin yü-
kümlülükleri içeren Vadeli Elektrik Piyasası Katılım Anlaşması, gün öncesi piyasasına katılıma
ilişkin yükümlülüklerini içeren Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve gün içi piyasasına
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katılıma ilişkin yükümlülüklerini içeren Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması, Piyasa İşletmecisi
tarafından hazırlanarak Başkan onayına sunulur.

(2) Tüm piyasa katılımcıları, Piyasa Katılım Anlaşmasını, vadeli elektrik piyasasına
katılan piyasa katılımcıları ayrıca Vadeli Elektrik Piyasası Katılım Anlaşmasını, gün öncesi pi-
yasasına katılan piyasa katılımcıları ayrıca Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşmasını ve gün
içi piyasası katılımcıları ayrıca Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını imzalayarak Piyasa İş-
letmecisine sunar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 32/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/B
maddesi eklenmiştir.

“Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına katılımlarına ilişkin işlemler
MADDE 32/B – (1) 18/B maddesinde belirtilen kayıt süreçlerini tamamlamış olan pi-

yasa katılımcıları vadeli elektrik piyasasına kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Piyasa İş-
letmecisine başvuruda bulunabilirler.

(2) Vadeli elektrik piyasasına katılıma ilişkin başvuru öncelikle PYS üzerinden gerçek-
leştirilir. Gerekli görülmesi halinde Piyasa İşletmecisi tarafından ilan edilecek bilgi ve belgeler
bildirilen formatta Piyasa İşletmecisine sunulur.

(3) Vadeli elektrik piyasasına katılacak olan piyasa katılımcılarının, vadeli elektrik pi-
yasasına ilişkin piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini de içeren Vadeli Elektrik Piyasası Ka-
tılım Anlaşmasını imzalamaları esastır. Vadeli Elektrik Piyasası Katılım Anlaşmasının ilgili pi-
yasa katılımcısı tarafından imzalanması ile, ilgili piyasa katılımcısının vadeli elektrik piyasasına
katılımına ilişkin kayıt işlemleri tamamlanmış olur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının başlığı “Vadeli Elektrik Piyasası,
Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasasına İlişkin Hükümler” şeklinde, aynı Kısımda yer alan
Birinci Bölüm başlığı “Vadeli Elektrik Piyasası” şeklinde ve 35 ila 46 ncı maddeleri başlıkla-
rıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; 47 nci ve 48 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

“Vadeli elektrik piyasasına ilişkin genel esaslar
MADDE 35 – (1) Vadeli elektrik piyasasına ilişkin işlemler aşağıdaki genel esaslar

çerçevesinde yürütülür:
a) İşlemler teklif bölgesi, teslimat dönemi ve yük tipi bazında gerçekleştirilir. 
b) Kontratlar, seans süresince sürekli ticaret metoduna göre işlem görür. Piyasa İşlet-

mecisi tarafından VEP Usul ve Esaslarında öngörülen durumlarda işleme açılan kontratlar için
geçici süreyle sürekli ticaret metodu yerine ihale yöntemi kullanılmasına karar verilebilir.

c) İşlem görecek kontratlar, VEP Usul ve Esasları kapsamında Piyasa İşletmecisi tara-
fından belirlenir.

ç) Eşleşen teklifler piyasa katılımcısı için teslimat dönemi içinde yük tipi ile belirlenen
zaman dilimi boyunca elektrik enerjisinin teslim edilmesi ya da teslim alınması yükümlülüğü
doğurur.

d) İlgili kontrat işleme kapanmadan önce açık pozisyon kapatıldığında, piyasa katılım-
cısının fiziki teslimat zorunluluğu ortadan kalkar.

e) Vadeli elektrik piyasasında gerçekleşen her bir eşleşmede Piyasa İşletmecisi ilgili
piyasa katılımcısına karşı taraftır.

(2) Vadeli elektrik piyasasında günlük iş akışı içerisinde; seans öncesi, seans, seans
sonrası, günlük gösterge fiyatının ilanı ve gün sonu işlemleri yer alır.
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Vadeli elektrik piyasası kontratları
MADDE 36 – (1) Vadeli elektrik piyasasında, Piyasa İşletmecisi tarafından teklif böl-

gesi, teslimat dönemi ve yük tipi belirlenerek oluşturulan kontratlar işlemlere açılır. 
(2) Teslimat dönemi, ilgili kontrata taraf olan piyasa katılımcılarının fiziki teslimat yü-

kümlülüklerini kapsayan günleri ifade eder.
(3) Yük tipi, ilgili kontrata taraf olan piyasa katılımcılarının fiziksel teslimat yükümlü-

lüklerini kapsayan teslimat döneminin her bir gününde fiziksel teslimata konu olan uzlaştırma
dönemlerini ifade eder.

(4) Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda Piyasa İşletmecisi tarafından farklı teslimat dö-
nemleri ve yük tipleri tanımlanabilir. Piyasa İşletmecisi tanımlanan yeni kontratları, piyasa ka-
tılımcılarına ve Kuruma bildirerek işleme açabilir.

(5) Piyasa İşletmecisi tarafından kontratların işlem gördüğü seansların başlangıç ve
bitiş saatleri belirlenerek piyasa katılımcılarına duyurulur. 

(6) Piyasa İşletmecisi tarafından işleme açılacak olan kontratların basamaklandırılması
ile seans içinde veya seans öncesinde kontratların bir kısmının veya tamamının işlemlerinin,
fiyat hareketlerine ve işlem miktarlarına bağlı olarak geçici olarak durdurulması veya sonlan-
dırılmasına ilişkin hususlar VEP Usul ve Esaslarında düzenlenir.

Vadeli elektrik piyasası teklifleri
MADDE 37 – (1) Piyasa katılımcıları, Piyasa İşletmecisi tarafından işlemlere açılan

kontratlara VEP Usul ve Esaslarında belirtilen teklif tiplerine göre teklif sunabilir. 
(2) Piyasa İşletmecisi, vadeli elektrik piyasası için yeni teklif tipleri tanımlayabilir.
(3) Teklifler, VEP Usul ve Esaslarında belirtilen çerçevede teslimat dönemi içinde yük

tipi ile belirlenen zaman dilimi boyunca her bir uzlaştırma dönemi için aynı miktar ve fiyat
bilgilerinden meydana gelir. 

(4) Teklifler, fiyatlar için virgülden sonra iki haneli TL/MWh, miktarlar için lot cinsin-
den 1 lot ve katları olacak şekilde bildirilir. 

(5) Kontratlar için sunulan tekliflere ilişkin olarak tekliflerde bulunması zorunlu hu-
suslar VEP Usul ve Esaslarında düzenlenir.

Vadeli elektrik piyasasında fiyatlar, fiyatların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 38 – (1) Vadeli elektrik piyasasında, ilgili kontratlar için detayları VEP Usul

ve Esaslarında belirlenen; 
a) Günlük gösterge fiyatı, 
b) Baz fiyat, 
c) Açılış fiyatı,
Piyasa İşletmecisi tarafından tespit ve ilan edilir.
Vadeli elektrik piyasasında tekliflerin eşleşmesi ve ticari işlem onayı
MADDE 39 – (1) Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına sundukları teklif-

lerin aktif olarak kaydedilmesini takiben tekliflerin eşleştirilmesine ilişkin işlemler aşağıda be-
lirtildiği şekilde yürütülür:

a) Teklifler, her bir kontrat türü için kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilir.
b) Teklif bölgesi, teslimat dönemi ve yük tipi aynı olan ve aynı yönde verilen teklifler-

den fiyatı iyi olan teklif önceliklidir.
c) Teklif bölgesi, teslimat dönemi ve yük tipi aynı olan ve aynı yönde verilen eşit fiyatlı

tekliflerden ilk önce kaydedilen teklif önceliklidir. 
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ç) Alış teklifi için fiyatı en yüksek olan, satış teklifi için fiyatı en düşük olan teklifler

teklif defterinde en iyi teklif olarak gösterilirler.

d) Eşleşme fiyatı, eşleşen tekliflerden ilk kaydedilen teklifin fiyatıdır.

e) Tekliflerin eşleşmesi durumunda taraflar için ilgili teklifler pozisyona dönüşür. 

(2) Eşleşen teklifler en iyi fiyatlı teklif sırasından çıkarılır ve Piyasa İşletmecisi, ilgili

piyasa katılımcılarına ticari işlem onaylarını PYS üzerinden bildirir. Kısmen eşleşme olması

durumunda, eşleşmemiş kalan miktar, teklif geçerli olduğu sürece teklif defterinde yer alır.

(3) Vadeli elektrik piyasasında tekliflerin eşleşmesi, ticari işlem onayı ve eşleşmelere

ilişkin itirazlara dair hususlar VEP Usul ve Esaslarında düzenlenir.

Vadeli elektrik piyasasında günlük fiyat değişim, işlem ve pozisyon limitleri

MADDE 40 – (1) Günlük fiyat değişim limitleri Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenir

ve ilan edilir.

(2) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa bazında ve/veya piyasa katılımcısı bazında iş-

lem ve pozisyon limitleri belirlenir.

(3) Günlük fiyat değişim limitleri ile işlem ve pozisyon limitlerine ilişkin hususlar VEP

Usul ve Esaslarında düzenlenir.

Vadeli elektrik piyasasında tekliflerin ve işlemlerin iptali

MADDE 41 – (1) İşleme taraf olan en az bir piyasa katılımcısının başvurusu üzerine

veya resen, Piyasa İşletmecisi tarafından; 

a) Piyasa işletmecisinden kaynaklı bilgisayar, yazılım veya diğer teknolojik altyapılar-

dan kaynaklanan hataların ortaya çıkması durumunda, 

b) Piyasa katılımcılarının ve/veya kontratların işlemlerini durduracak diğer maddi un-

surların varlığı halinde,

c) Piyasa bozucu veya haksız menfaat elde etmeye yönelik olan teklif ve işlemlerin tes-

pit edilmesi durumunda,

ç) Piyasa İşletmecisine karşı mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi neticesinde

net pozisyon artırıcı teklifler bulunması durumunda,  

d) Teklif fiyatlarının günlük fiyat değişim limitleri dışında kalması halinde,

e) Seans sonrasında ve/veya işlem görmenin geçici olarak durdurulması hallerinde as-

kıya alınan tekliflerin, teklif defterine önceliğini kaybetmeden iletilebilmesi için VEP Usul ve

Esasları uyarınca belirtilen teklif bildirimi koşullarını sağlamaması durumunda,

bekleyen tekliflerin ve/veya gerçekleşen işlemlerin tamamı veya bir kısmı Piyasa İş-

letmecisi tarafından iptal edilir.

(2) İptal işlemine ilişkin bilgilendirme PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulur. 

Vadeli elektrik piyasasına erişimin askıya alınması

MADDE 42 – (1) Piyasa İşletmecisi aşağıdaki hallerde ilgili piyasa katılımcısının

PYS’ye erişimini ve/veya bu kapsamda hak ve borç doğuracak işlemler yapmasını katılım an-

laşması uyarınca askıya alabilir:

a) VEP Usul ve Esaslarına aykırı işlemlerin düzeltilmemesi,

b) Piyasa katılım koşullarının herhangi birinin ortadan kalkması,

c) Vadeli elektrik piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir yasal şart, yargı

kararı, Kurul kararı, yetkili makam ve mercilerin kararı ile alınan önlem veya kısıtlamanın bu-

lunması.
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(2) Piyasa İşletmecisi, olağan dışı durumların veya piyasasının işleyişine etki edebilecek
herhangi bir yasal şart, yargı kararı, Kurul kararı, yetkili makam ve mercilerin kararlarının var-
lığı halinde tüm piyasa katılımcılarının PYS’ye erişimini VEP Usul ve Esaslarında belirtilen
şartlar çerçevesinde tamamen ya da kısmen askıya alabilir.

(3) Birinci ve/veya ikinci fıkralar kapsamında PYS’ye erişimin VEP Usul ve Esasları
ya da ilgili sözleşme şartları çerçevesinde askıya alınmasından sonra, askıya alınmaya neden
olan koşulların ortadan kalkması durumunda takip edilecek süreç VEP Usul ve Esaslarında be-
lirlenir.

Vadeli elektrik piyasası arıza ve bakım süreçleri
MADDE 43 – (1) Piyasa İşletmecisinin piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandığı

bilgisayar, yazılım veya diğer teknolojik altyapılarda işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürül-
mesini engelleyecek nitelikte problemler oluşması, PYS’de bakım yapılması veya Piyasa İş-
letmecisinin kullandığı iletişim hatlarının kesilmesi durumunda PYS arıza ve bakım süreçleri
uygulanır.

(2) Piyasa İşletmecisi; PYS’nin arızalanması, PYS’de bakım yapılması veya bu Yönet-
melik hükümleri doğrultusunda tamamlaması gereken süreçleri belirlenmiş olan sürede tamam-
layamayacağının ortaya çıkması durumunda süreçlerin tamamlanabilmesi için yeni süreler be-
lirler veya ilgili kontratları askıya alır. PYS arıza süreçlerinin sona erme zamanı Piyasa İşlet-
mecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur. PYS bakım zamanlarının başlama ve sona
erme zamanı Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur.

(3) Her bir piyasa katılımcısı, PYS arıza veya bakım süreçlerinin geçerli olduğu du-
rumlarda derhal ulaşılabilecek en az bir kişi belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerini Piyasa İş-
letmecisine bildirir. 

(4) Piyasa İşletmecisi, PYS’nin arızalanmaması için gerekli önlemleri almakla yüküm-
lüdür. PYS arıza ve bakımları sebebiyle ortaya çıkan ilave maliyetlerden ve zararlardan Piyasa
İşletmecisi sorumlu tutulamaz.

Vadeli elektrik piyasasında temerrüt yönetimi esasları
MADDE 44 – (1) Vadeli elektrik piyasasında; teminata, temerrüt garanti hesabı katkı

payına ve fatura ödemeye ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen piyasa katı-
lımcıları temerrüde düşmüş sayılır.

(2) Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının sahip oldukları pozisyonlar, Piyasa İşlet-
mecisi tarafından VEP Usul ve Esaslarında belirtilen yöntemler kullanılarak kapatılır. 

(3) Piyasa İşletmecisi, VEP Usul ve Esaslarında düzenlenen hususlar çerçevesinde, te-
merrüde düşen piyasa katılımcısına ait pozisyonların kapatılmasına, pozisyonların devri ama-
cıyla ihale düzenlenmesine, pozisyonların temerrüde düşmemiş piyasa katılımcılarına zorunlu
olarak dağıtımına veya pozisyonların resen sonlandırılmasına yetkilidir. 

(4) Piyasa İşletmecisi, temerrüt yönetimi kapsamında temerrüde düşen piyasa katılım-
cıları adına merkezi karşı taraf sıfatıyla; vadeli elektrik piyasasında, gün öncesi piyasasında
ve gün içi piyasasında işlem yapmaya yetkilidir. 

(5) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin
olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan teminatları sunmayan ve/veya temerrüt durumuna
düşen piyasa katılımcılarının söz konusu piyasalarda piyasa faaliyetlerinde bulunması bu Yö-
netmelik ile VEP Usul ve Esaslarında düzenlenen çerçevede kısmen veya tamamen engellene-
bilir. 
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Vadeli elektrik piyasasında piyasa yapıcılığı
MADDE 45 – (1) Piyasa İşletmecisi tarafından VEP Usul ve Esaslarında belirlenen

kurallar çerçevesinde faaliyette bulunmak, piyasanın işlem hacmini ve etkinliğini artırmak üze-
re piyasa yapıcılar görevlendirilebilir. 

Vadeli elektrik piyasasında özel işlem bildirimi
MADDE 46 – (1) Vadeli elektrik piyasasında, piyasa katılımcıları VEP Usul ve Esas-

larında belirtilen kriterleri sağlayan tekliflerini, teklif defterine kaydetmeden işleme dönüştür-
mek amacıyla Piyasa İşletmecisine bildirebilirler. 

(2) Özel işlem bildirimine ilişkin onay koşulları, teminat ve pozisyon limiti kontrolleri
ile diğer kurallara ilişkin hususlar VEP Usul ve Esaslarında düzenlenir.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “gün öncesi piyasası fiyatını” ibaresi “nihai piyasa takas fiyatını” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
“(3) Teklif bölgelerine dair uygulamanın yürürlüğe konulması ile birlikte söz konusu

uygulama sonucundan etkilenecek vadeli elektrik piyasası kontratları ve bu kontratlardaki po-
zisyonlara ilişkin hususlar piyasa katılımcılarına duyurulur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Fark Tutarı Yöntemi, Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanır ve internet sitesinde
yayımlanır. Piyasa İşletmecisi, Kurum tarafından Yöntemde gerek görülen geliştirme ve deği-
şiklikleri kendine tanınan süre içerisinde tamamlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 67 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 67/A
maddesi eklenmiştir.

“Sistem İşletmecisi tarafından talep tahmininin bildirilmesi
MADDE 67/A – (1) Sistem İşletmecisi tarafından, her gün saat 11:30’a kadar, bir son-

raki güne ait talep tahmini, PYS aracılığıyla yayımlanır. 
(2) Sistem İşletmecisi tarafından duyurulan talep tahmini; duyurunun yapıldığı günü

takip eden gün saat 00:00’dan başlayarak, saat 24:00’a kadar olan dönemdeki her bir uzlaştırma
dönemi içerisinde, sistemdeki tüm üretim tesisleri tarafından karşılanacak toplam talep (MWh)
bilgisini içerir.

(3) Sistem İşletmecisi tarafından duyurulan talep tahmininin, var olan imkanlar dahi-
linde en güncel verilere dayanılarak hazırlanmış olması esastır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün
öncesi dengelemenin” ibaresi “gün öncesi piyasasının” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün
öncesi dengeleme” ibaresi “gün öncesi piyasası” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (c)
bentlerinde yer alan “gün öncesi fiyatından” ibareleri “nihai piyasa takas fiyatından” olarak,
(e) ve (f) bentlerinde yer alan “gün öncesi fiyatı” ibareleri “nihai piyasa takas fiyatı” olarak
değiştirilmiştir.  

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmında yer alan Altıncı Bölüm başlığı
“Gün Öncesi Piyasası Faaliyetlerinin Uzlaştırılması” şeklinde, 92 nci maddesinin başlığı “Gün
öncesi piyasası faaliyetlerinin uzlaştırılması için veri gereksinimleri” ve aynı maddenin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“(1) Gün öncesi piyasası faaliyetlerinin uzlaştırılmasında;
a) Gün öncesi piyasasına katılan her bir piyasa katılımcısının, gün öncesi piyasası faa-

liyetleri kapsamında, her bir teklif bölgesi için, bir fatura dönemi içerisindeki her bir saate ait
ilgili piyasa katılımcılarının sisteme enerji satışı ya da sistemden enerji alışlarına ilişkin teklif-
leri, 

b) Gün öncesi piyasasına katılan her bir piyasa katılımcısının, gün öncesi piyasası faa-
liyetleri kapsamında, her bir teklif bölgesi için, bir fatura dönemi içerisindeki her bir saate ait
gerçekleştirmiş oldukları enerji satış ya da enerji alış miktarları,

c) PYS’nin ilgili modülü aracılığıyla, bir fatura dönemi içerisindeki her bir saate ilişkin,
gün öncesi piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme enerji satışı ya da sistemden
enerji alışlarına ilişkin teklifleri dikkate alınarak her bir teklif bölgesi için hesaplanan nihai pi-
yasa takas fiyatları,

dikkate alınır.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin başlığı ile birinci, ikinci ve üçün-

cü fıkralarında yer alan “Gün öncesi dengeleme” ibareleri “Gün öncesi piyasası” olarak değiş-
tirilmiştir. 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “gün
öncesi dengelemeye” ibaresi “gün öncesi piyasasına”, “gün öncesi dengeleme” ibaresi “gün
öncesi piyasası” olarak, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

“(1) Bir fatura dönemi için, uzlaştırma dönemi bazında, gün öncesi piyasasına katılan
her bir piyasa katılımcısının, bir teklif bölgesi için gün öncesi piyasası kapsamında sunmuş ol-
duğu saatlik tekliflere ilişkin gerçekleşen sistem satışlarında uygulanacak sistem satış fiyatları
aşağıdaki formüle göre belirlenir:

SSFt,p,u,r = NPTFt,u (5a)

(2) Birinci fıkradaki formüllerde geçen;
NPTFt,u “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemine ait nihai piyasa takas fi-

yatını (TL/MWh),
SSFt,p,u,r “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi-

ne ait geçerli “r” saatlik teklifi için uygulanacak Sistem Satış Fiyatını
(TL/MWh),

ifade eder.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fık-

ralarında yer alan “Gün öncesi dengeleme” ibareleri “Gün öncesi piyasası” olarak, ikinci fıkrası
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
SATt,p,s “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans döneminde

gerçekleşen sistem alışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcısına tahak-
kuk ettirilecek borç tutarını (TL),

SAFt,p,s,u,r 96 ncı madde uyarınca hesaplanan, “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa ka-
tılımcısının, “s” avans dönemindeki “u” uzlaştırma dönemine ait geçerli
“r” teklifi için uygulanacak sistem alış fiyatını (TL/MWh),

SAMt,p,s,u,r Gün öncesi piyasası sonucunda belirlenen “t” teklif bölgesi için, “p” pi-
yasa katılımcısının, “s” avans dönemindeki, “u” uzlaştırma dönemine
ait geçerli “r” teklifinden dolayı gerçekleştirmiş olduğu sistem alış mik-
tarını (MWh),
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n “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans dönemindeki,
“u” uzlaştırma dönemine ait sistemden enerji alışı gerçekleştirmiş oldu-
ğu teklif sayısını,

a İlgili avans dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
ifade eder.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “gün

öncesi dengelemeye” ibaresi “gün öncesi piyasasına”, “gün öncesi dengeleme” ibaresi “gün
öncesi piyasası” olarak, birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bir fatura dönemi için, uzlaştırma dönemi bazında, gün öncesi piyasasına katılan
her bir piyasa katılımcısının, bir teklif bölgesi için gün öncesi piyasası kapsamında sunmuş ol-
duğu saatlik tekliflere ilişkin gerçekleşen sistem alışlarında uygulanacak sistem alış fiyatları
aşağıdaki formüle göre belirlenir:

SAFt,p,u,r = NPTFt,u (7a)

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
NPTFt,u “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemine ait nihai piyasa takas fi-

yatını (TL/MWh),
SAFt,p,u,r “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi-

ne ait geçerli “r” saatlik teklifi için uygulanacak Sistem Alış Fiyatını
(TL/MWh),

ifade eder.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Vadeli elektrik piyasası kapsamında sahip olunan pozisyonlara ilişkin tutarların

hesaplanması
MADDE 97 – (1) Vadeli elektrik piyasasında sahip olunan pozisyonlara ilişkin olarak,

bir fatura dönemi için ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek alacak ve/veya borç tutarı
aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

(2) Birinci fıkrada yer alan formüllerde geçen; 
VEPSTp,f “p” piyasa katılımcısının “f” fatura dönemindeki kısa pozisyon sahibi

olduğu kontratlara ilişkin hesaplanan satış tutarını,
VEPATp,f “p” piyasa katılımcısının “f” fatura dönemindeki uzun pozisyon sahibi

olduğu kontratlara ilişkin hesaplanan alış tutarını,
EFt,p,i,j,u “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının “i” kontratındaki “j” po-

zisyonunun “u” uzlaştırma dönemi için eşleşme fiyatını (TL/MWh), 
VEPSMt,p,i,j,u “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının kısa pozisyon sahibi ol-

duğu “i” kontratındaki “j” pozisyonunun  “u” uzlaştırma dönemi için
eşleşme miktarını (MWh),
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VEPAMt,p,i,j,u “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının uzun pozisyon sahibi ol-
duğu “i” kontratındaki “j” pozisyonunun “u” uzlaştırma dönemi için eş-
leşme miktarını (MWh),

m “f” fatura döneminde, “p” piyasa katılımcısı için uzlaştırma hesaplama-
sına dahil edilen kontrat sayısını,

n “f” fatura döneminde, “p” piyasa katılımcısı için uzlaştırma hesaplama-
sına dahil edilen kontratlardaki sahip olunan pozisyon sayısını,

z İlgili fatura dönemi için belirlenmiş olan teklif bölgesi sayısını,
y “i” kontratının teslimat dönemi içerisinde yer alan “f” fatura dönemin-

deki uzlaştırma dönemi sayısını,
ifade eder.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Gün içi piyasası kapsamında gerçekleşen eşleşmelere ilişkin tutarın hesaplanması
MADDE 98 – (1) Gün içi piyasasının uzlaştırılmasında gün içi piyasası kapsamında

enerji satışı ya da enerji alışlarına ilişkin ticari işlem onayları dikkate alınır.
(2) Gün içi piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının sistemden alışlarına ilişkin ola-

rak teklif bölgesi bazında, bir avans dönemi için ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek
borç tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(3) İkinci fıkradaki formülde geçen;
GİPATt,p,s “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans döneminde

gerçekleşen gün içi piyasası alışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcısına
tahakkuk ettirilecek borç tutarını (TL),

EFt,p,s,u,r 66/F maddesi uyarınca belirlenen, “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa ka-
tılımcısının, “s” avans dönemindeki “u” uzlaştırma dönemine ait geçerli
“r” eşleşmesi için uygulanacak alış yönündeki eşleşme fiyatını
(TL/MWh),

GİPAMt,p,s,u,r 66/F maddesi uyarınca belirlenen “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa ka-
tılımcısının, “s” avans dönemindeki, “u” uzlaştırma dönemine ait geçerli
“r” eşleşmesinden dolayı gerçekleştirmiş olduğu alış miktarını (MWh),

n “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans dönemindeki,
“u” uzlaştırma dönemine ait sistemden enerji alışı gerçekleştirmiş oldu-
ğu eşleşme sayısını,

a İlgili avans dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
ifade eder.
(4) Gün içi piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının sistemden alışlarına ilişkin ola-

rak teklif bölgesi bazında, bir fatura dönemi için ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek
borç tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
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(5) Dördüncü fıkradaki formülde geçen;

GİPATt,p “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, ilgili fatura döneminde

gerçekleşen gün içi piyasası alışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcısına

tahakkuk ettirilecek borç tutarını (TL),

GİPATt,p,s “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans döneminde

gerçekleşen gün içi piyasası alışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcısına

tahakkuk ettirilecek borç tutarını (TL),

b İlgili fatura dönemine ilişkin avans dönemi sayısını,

ifade eder.

(6) Gün içi piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme satışlarına ilişkin olarak

teklif bölgesi bazında, bir avans dönemi için ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek ala-

cak tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(7) Altıncı fıkradaki formülde geçen;

GİPSTt,p,s “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans döneminde

gerçekleşen gün içi piyasası satışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcı-

sına tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

EFt,p,s,u,r 66/F maddesi uyarınca belirlenen, “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa ka-

tılımcısının, “s” avans dönemindeki “u” uzlaştırma dönemine ait geçerli

“r” eşleşmesi için uygulanacak satış yönündeki eşleşme fiyatını

(TL/MWh),

GİPSMt,p,s,u,r 66/F maddesi uyarınca belirlenen “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa ka-

tılımcısının, “s” avans dönemindeki, “u” uzlaştırma dönemine ait geçerli

“r” eşleşmesinden dolayı gerçekleştirmiş olduğu satış miktarını (MWh),

n “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans dönemindeki,

“u” uzlaştırma dönemine ait sistemde enerji satışı gerçekleştirmiş olduğu

eşleşme sayısını,

a İlgili avans dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,

ifade eder.

(8) Gün içi piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme satışlarına ilişkin olarak

teklif bölgesi bazında, bir fatura dönemi için ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek

alacak tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(9) Sekizinci fıkradaki formülde geçen;

GİPSTt,p “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, ilgili fatura döneminde

gerçekleşen gün içi piyasası satışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcı-

sına tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),
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GİPSTt,p,s “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “s” avans döneminde

gerçekleşen gün içi piyasası satışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcı-

sına tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

b İlgili fatura dönemine ilişkin avans dönemi sayısını,

ifade eder.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; ikinci fıkrasının (e)

bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Gün öncesi piyasası sonucunda her bir piyasa katılımcısının sisteme satış ya da sis-

temden alış miktarları,

f) Nihai piyasa takas fiyatları,”

“ğ) Vadeli elektrik piyasası kapsamında her bir piyasa katılımcısının satış ya da alış

miktarları,”

“e) (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan veriler Piyasa İşletmecisi tarafından,” 

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

yer alan “Gün Öncesi Fiyatına” ibaresi “nihai piyasa takas fiyatına” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 110 – (1) Bir dengeden sorumlu tarafın her bir uzlaştırma dönemindeki enerji

dengesizliğine ilişkin olarak bir fatura dönemi için tahakkuk ettirilecek borç veya alacak tutarı

aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;

EDTf Bir fatura dönemi için “f” dengeden sorumlu tarafın enerji dengesizliği

tutarını (TL),

EDMf,t,u(-) 111 inci madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın, “t”

teklif bölgesindeki, “u” uzlaştırma dönemine ilişkin enerji dengesizli-

ğinin giderilmesine yönelik sistemden aldığı enerji miktarını (MWh),

EDMf,t,u(+) 111 inci madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın, “t”

teklif bölgesindeki, “u” uzlaştırma dönemine ilişkin enerji dengesizli-

ğinin giderilmesine yönelik sisteme sattığı enerji miktarını (MWh),

NPTFt,u “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemine ait nihai piyasa takas fi-

yatını (TL/MWh),

SMFt,u “t” teklif bölgesi için 109 uncu madde uyarınca, “u” uzlaştırma dönemi

için hesaplanan Sistem Marjinal Fiyatını (TL/MWh),

m İlgili fatura dönemi için belirlenmiş olan teklif bölgesi sayısını,

n Bir fatura döneminde yer alan uzlaştırma dönemi sayısını,

k Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay ön-

cesinden duyurulmak kaydı ile katılımcıların negatif enerji dengesizliği

halinde kullanılacak olan katsayıyı,
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l Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay ön-

cesinden duyurulmak kaydı ile katılımcıların pozitif enerji dengesizliği

halinde kullanılacak olan katsayıyı,

ifade eder.

(3) Bir piyasa katılımcısının adına kayıtlı ve KGÜP bildirmekle yükümlü olan bir uz-

laştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bir uzlaştırma dönemine ait kesinleşmiş günlük üretim/tü-

ketim programından sapma tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen;

KÜPSTp “p” piyasa katılımcısının, beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim

miktarından sapması nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu tutarı (TL),

KÜPSMp,t,b,u “p” piyasa katılımcısının, adına kayıtlı ve “t” teklif bölgesinde yer alan

“b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin “u” uzlaştırma dönemine ait,

Kurul kararıyla belirlenen hesaplama yöntemi kullanılarak bulunan bek-

lenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim miktarından sapma miktarını

(MWh), 

NPTFt,u “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemine ait nihai piyasa takas fi-

yatını (TL/MWh),

SMFt,u “t” teklif bölgesi için 109 uncu madde uyarınca, “u” uzlaştırma dönemi

için hesaplanan Sistem Marjinal Fiyatını (TL/MWh),

n Kurul kararıyla belirlenen ve üretim planından sapmaya ilişkin tutarın

hesaplanmasında kullanılacak fiyatın belirlenmesine dair katsayıyı,

a Bir fatura döneminde yer alan uzlaştırma dönemi sayısını,

z “p” piyasa katılımcısı adına kayıtlı uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi

sayısı,

j İlgili fatura dönemi için belirlenmiş olan teklif bölgesi sayısını,

ifade eder.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 111 – (1) Bir fatura dönemi için, her bir dengeden sorumlu tarafın, her bir

uzlaştırma dönemindeki enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;

EDMf,t,u “f” dengeden sorumlu tarafın, “t” teklif bölgesinde, “u” uzlaştırma dö-

nemi için enerji dengesizlik miktarını (MWh),
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UEVMf,t,b,u 84 üncü madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın den-

ge sorumluluğu kapsamında yer alan ve “t” teklif bölgesinde yer alan

“b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dönemi için

Uzlaştırmaya Esas Veriş Miktarını (MWh),

UEÇMf,t,b,u 84 üncü madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın den-

ge sorumluluğu kapsamında yer alan ve “t” teklif bölgesinde yer alan

“b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dönemi için

Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarını (MWh),

UEİAMf,t,u 112 nci madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın, “t”

teklif bölgesine ilişkin, “u” uzlaştırma dönemi için Uzlaştırmaya Esas

İkili Anlaşma Miktarını (MWh),

GİPMf,t,u 112/A maddesi uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın, “t”

teklif bölgesine ilişkin, “u” uzlaştırma dönemi için Gün İçi Piyasası Mik-

tarını (MWh),

VEPMf,t,u 112/B maddesi uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın, “t”

teklif bölgesine ilişkin, “u” uzlaştırma dönemi için toplam Vadeli Elek-

trik Piyasası Miktarını (MWh),

SSMt,p,u,r Gün öncesi piyasası sonucunda belirlenen, “t” teklif bölgesi için, “p” pi-

yasa katılımcısının, gün öncesi piyasası kapsamında, “u” uzlaştırma dö-

nemi için geçerli “r” teklifinden dolayı gerçekleştirmiş olduğu Sistem

Satış Miktarını (MWh),

SAMt,p,u,r “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, gün öncesi piyasası kap-

samında, “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinden dolayı ger-

çekleştirmiş olduğu Sistem Alış Miktarını (MWh),

k “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “t” teklif bölgesi için “f” dengeden

sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer alan uzlaştırmaya

esas veriş-çekiş birimi sayısını,

l “f” dengeden sorumlu taraf adına kayıtlı piyasa katılımcısı sayısını,

n “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi

için sisteme satış gerçekleştirmiş olduğu teklif sayısını,

m “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi

için sistemden alış gerçekleştirmiş olduğu teklif sayısını,

KEYALMf,d,u,r “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer alan,

dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin “u” uz-

laştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin Kabul Edilen ve Yerine Geti-

rilmiş Yük Alma Teklifi Miktarını (MWh),

h “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “t” teklif bölgesi için “f” dengeden

sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer alan dengeleme bi-

rimi sayısını,

t1 Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme birimine ilişkin

“u” uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan yük alma tekliflerinin sa-

yısını,
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KEYATMf,d,u,r “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer alan,

dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin “u” uz-

laştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin Kabul Edilen ve Yerine Geti-

rilmiş Yük Atma Teklifi Miktarını (MWh),

t2 Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme birimine ilişkin

“u” uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan yük atma tekliflerinin sa-

yısını,

ifade eder.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe 112/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

112/B maddesi eklenmiştir.

“Uzlaştırmaya esas vadeli elektrik piyasası miktarının hesaplanması

MADDE 112/B – (1) Bir dengeden sorumlu tarafın, “u” uzlaştırma dönemi için vadeli

elektrik piyasası miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(2) Birinci fıkradaki formüllerde geçen;

VEPMf,u,t “f” dengeden sorumlu tarafın, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif böl-

gesine ilişkin Toplam Vadeli Elektrik Piyasası Miktarını (MWh),

VEPMp,u,t “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu

“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölgesine

ilişkin Toplam Vadeli Elektrik Piyasası Miktarını (MWh),

VEPAMp,u,t,z2 “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu

“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölgesine

ilişkin “z2” piyasa katılımcısından Toplam Vadeli Elektrik Piyasası Alış

Miktarını (MWh),

VEPSMp,u,t,z1 “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu

“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölgesine

ilişkin “z1” piyasa katılımcısına Toplam Vadeli Elektrik Piyasası Satış

Miktarını (MWh),

k “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu

piyasa katılımcısı sayısını,

n “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölgesine

ilişkin elektrik enerjisi satışı yaptığı piyasa katılımcısı sayısını,

m “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölgesine

ilişkin elektrik enerjisi alışı yaptığı piyasa katılımcısı sayısını,

ifade eder.”
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MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu doğrultuda, 

a) Dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük alma talimatlarına ve enerji fazlasına

ilişkin olarak piyasa katılımcılarına ve dengeden sorumlu taraflara tahakkuk ettirilen toplam

alacak tutarının, dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük atma talimatlarına ve enerji açığına

ilişkin olarak tahakkuk ettirilen toplam borç tutarından fazla olması halinde, TEİAŞ’ın borcu

olarak tahakkuk ettirilecek, 

b) Dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük atma talimatlarına ve enerji açığına ilişkin

olarak piyasa katılımcılarına ve dengeden sorumlu taraflara tahakkuk ettirilen toplam borç tu-

tarının, dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük alma talimatlarına ve enerji fazlasına ilişkin

olarak tahakkuk ettirilen toplam alacak tutarından fazla olması halinde, TEİAŞ’ın alacağı olarak

tahakkuk ettirilecek,

sıfır bakiye düzeltme tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(3) İkinci fıkradaki formülde geçen;

SBDT Bir fatura dönemine ait Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarını (TL),

KEYALTd 102 nci maddede belirtilen formül uyarınca sadece 0 ve 1 kodlu yük al-

ma teklifleri dikkate alınarak hesaplanan, dengeleme güç piyasası kap-

samındaki “d” dengeleme biriminin, ilgili fatura döneminin tüm uzlaş-

tırma dönemlerinde kabul edilen 0 ya da 1 kodlu yük alma tekliflerine

ilişkin olarak ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek alacak tu-

tarını (TL),

KEYATTd 105 inci maddede belirtilen formül uyarınca sadece 0 ve 1 kodlu yük at-

ma teklifleri dikkate alınarak hesaplanan, dengeleme güç piyasası kap-

samındaki “d” dengeleme biriminin, ilgili fatura döneminin tüm uzlaş-

tırma dönemlerinde kabul edilen 0 ya da 1 kodlu yük atma tekliflerine

ilişkin olarak ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek borç tutarını

(TL),

EDTf 110 uncu madde uyarınca hesaplanan, bir fatura dönemi için “f” denge-

den sorumlu tarafın enerji dengesizliği tutarını (TL),

KÜPSTp 110 uncu madde uyarınca hesaplanan, bir fatura dönemi için “p” piyasa

katılımcısının beklenen üretim/tüketim miktarından sapmasına ilişkin

olarak uygulanacak tutarı (TL),

m Bir fatura dönemine ilişkin dengeleme güç piyasası kapsamındaki top-

lam dengeleme birimi sayısını,

n Bir fatura dönemine ilişkin toplam dengeden sorumlu taraf sayısını,

l İlgili fatura döneminde bulunan piyasa katılımcısı sayısını,

ifade eder.”
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MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan “gün öncesi dengeleme” ibareleri “gün öncesi piyasası” olarak, beşinci fıkrasında yer
alan “Gün Öncesi Dengeleme Piyasa” ibaresi “Gün Öncesi Piyasası” olarak, aynı fıkrada yer
alan “Gün Öncesi Dengeleme” ibaresi “Gün Öncesi Piyasası” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğe 116 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
116/A maddesi eklenmiştir.

“Vadeli elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk
ettirilecek piyasa işletim ücreti ve yıllık katılım bedeli

MADDE 116/A – (1) Piyasa işletim ücreti; vadeli elektrik piyasasında yapılan işlemler
için kontrat taraflarından MWh başına alınacak olup piyasa işletim ücretinin belirlenmesine
ve piyasa katılımcılarından tahsil edilmesine ilişkin hususlar Kurul kararı ile düzenlenir.

(2) Piyasa işletim ücretine dahil edilecek vadeli elektrik piyasası yıllık katılım bedelinin
tutarı ve bu tutarın piyasa katılımcılarından tahsil edilmesine ilişkin hususlar Kurul kararı ile
düzenlenir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin başlığı ile ikinci fıkrasında yer
alan “Gün öncesi dengeleme” ibareleri “Gün öncesi piyasası” olarak, aynı maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında yer alan “gün öncesi dengeleme” ibareleri “gün öncesi piyasası” olarak,
“Gün öncesi dengelemeye” ibareleri “Gün öncesi piyasasına” olarak, “gün öncesi dengeleme
piyasa” ibareleri ise “gün öncesi piyasası” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinde yer alan “Merkezi uzlaştırma
bankasının” ibareleri “Merkezi uzlaştırma kuruluşunun” olarak, “merkezi uzlaştırma bankası-
nın” ibareleri “merkezi uzlaştırma kuruluşunun” olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri
“merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “Merkezi uzlaştırma bankası” ibaresi “Merkezi uzlaş-
tırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasında” ibaresi “merkezi uzlaştırma kurulu-
şunda” olarak ve birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“k) Piyasa İşletmecisinin sorumluluğunda olan tüm Yöntemlerin hazırlanmasından ve
piyasa katılımcılarına duyurulmasından,”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinde yer alan “merkezi uzlaştırma
bankasında” ibareleri “merkezi uzlaştırma kuruluşunda” olarak, “Merkezi uzlaştırma bankası”
ibareleri “Merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibaresi “merkezi
uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi ise “merkezi uzlaştırma
kuruluşuna” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Piyasa katılımcıları, VEP Usul ve Esasları kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafın-
dan piyasa işletimine ilişkin olarak belirlenen kurallara uymakla, rekabeti veya piyasanın ya-
pısını bozucu faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin başlığı “Merkezi uzlaştırma ku-
ruluşunun sorumlulukları” olarak, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Merkezi uzlaştırma
bankası” ibaresi “Merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri
“merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasının” ibaresi “merkezi uz-
laştırma kuruluşunun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir. 

“l) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri
yürütülen piyasalar için oluşturulan temerrüt garanti hesaplarına ilişkin işlemlerin zamanında
ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve TL cinsinden sunulan nakit katkı paylarının ne-
malandırılmasından,”
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MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinde yer alan “Merkezi uzlaştırma
bankası” ibaresi “Merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi
“merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri “merkezi uz-
laştırma kuruluşu” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin Yedinci Kısmının İkinci Bölümünün başlığı “Temi-
natlar ve Temerrüt Garanti Hesabı” olarak, 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“gün öncesi dengeleme” ibaresi “gün öncesi piyasası” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan
“Teminat Hesaplama Prosedürü” ibaresi “Teminat Hesaplama Yöntemi” olarak, beşinci fıkra-
sında yer alan “merkezi uzlaştırma bankasını” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşunu” olarak,
“merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri “merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaş-
tırma bankasının” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşunun” olarak, “merkezi uzlaştırma ban-
kasıyla” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşuyla” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasında”
ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşunda” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi “mer-
kezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak, “Merkezi uzlaştırma bankası” ibaresi “Merkezi uzlaştırma
kuruluşu” olarak; altıncı fıkrasında yer alan “Merkezi uzlaştırma bankası” ibaresi “Merkezi
uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri “merkezi uzlaştırma ku-
ruluşu” olarak ve üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (ğ) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(3) Piyasa katılımcılarından gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve uzlaştırmaya iliş-
kin yükümlülüklerini karşılamama risklerine bağlı olarak alınacak olan teminat tutarlarının he-
saplanmasına ilişkin Teminat Hesaplama Yöntemi, Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanır ve
internet sitesinde yayımlanır. Piyasa İşletmecisi, Kurum tarafından Yöntemde gerek görülen
geliştirme ve değişiklikleri kendine tanınan süre içerisinde tamamlar.”

“ğ) Piyasa katılımcıları Teminat Usul ve Esaslarında belirtilen teminat olarak kabul edi-
lebilecek kıymetlerden oluşan teminat mektubu dışındaki tüm teminatlarını merkezi uzlaştırma
kuruluşuna, teminat mektuplarını Piyasa İşletmecisine sunar. Piyasa katılımcısı tarafından su-
nulan teminat mektubu dışındaki tüm teminatlar, merkezi uzlaştırma kuruluşu, teminat mek-
tupları ise Piyasa İşletmecisi tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğe 124 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Vadeli elektrik piyasası teminatlarına ilişkin esaslar
MADDE 124/A – (1) Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına ilişkin yüküm-

lülüklerini yerine getirememeleri veya faaliyetlerini gerçekleştirememeleri durumunda Piyasa
İşletmecisinin, merkezi karşı taraf olarak üstlendiği risklerin yönetilmesi, alacaklı durumunda
olan diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınması ve temerrüt yönetimi kapsamında
Piyasa İşletmecisi tarafından açık pozisyonların kapatılmasında kullanılması amaçlarıyla piyasa
katılımcılarından teminat alınır.

(2) Teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek değerler, te-
minat süreçleri ve teminat tutarlarının hesaplanmasına ve dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini
düzenleyen ilgili mevzuat uyarınca sunulması gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına
ilişkin hususlar VEP Usul ve Esaslarında düzenlenir.

(3) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin
olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan teminatları sağlayamayan piyasa katılımcılarının söz
konusu piyasalarda piyasa faaliyetlerinde bulunması, bu Yönetmelik ile VEP Usul ve Esasla-
rında yer alan düzenlemeler uyarınca kısmen veya tamamen engellenebilir. 
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(4) Teminat ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Piyasa İşletmecisi, merkezi
uzlaştırma kuruluşunu kullanır. Piyasa İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu arasında ya-
pılan merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasıyla, merkezi uzlaştırma kuruluşunun görev ve so-
rumlulukları belirlenir. 

(5) Merkezi uzlaştırma kuruluşu, Piyasa İşletmecisi adına katılımcı bazında piyasa faa-
liyetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat tutarına, Piyasa İşletmecisi lehine rehin koyar. 

Temerrüt garanti hesabı
MADDE 124/B – (1) Piyasa İşletmecisi işlettiği veya mali uzlaştırma işlemlerini yü-

rüttüğü piyasalarda, piyasa katılımcılarının bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde olu-
şabilecek zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere
temerrüt garanti hesabı oluşturur.

(2) Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri
yürütülen piyasalar için ortak bir temerrüt garanti hesabı kurulabileceği gibi her bir piyasa için
ayrı temerrüt garanti hesabı da kurulabilir.

(3) Temerrüt garanti hesabı Piyasa İşletmecisi tarafından temsil ve idare olunur. Temer-
rüt garanti hesabındaki varlıklar, amacı dışında kullanılamaz, haczedilemez, rehnedilemez,
idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine
ihtiyati tedbir konulamaz.

(4) Temerrüt garanti hesabı ilgili piyasa katılımcılarının katkıları ile oluşturulur. Piyasa
İşletmecisi, temerrüt halinde ödemek üzere, temerrüt yönetimi kaynaklarına katkı sağlamayı
taahhüt eder. Piyasa İşletmecisinin temerrüt yönetimi katkısının miktarı ve kullanılma şekli il-
gili usul ve esaslarda düzenlenir.

(5) Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının teminatları, temerrüt garanti hesabı katkı
payları ve Piyasa İşletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarının yeterli olması durumunda
diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulmaz.

(6) Temerrüt garanti hesabı büyüklüğünün ve katkı paylarının belirlenmesi, katkı payı
olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, piyasa katılımcılarından alınması,
ilave katkı payı alınacak durumlar, temerrüt garanti hesabındaki TL cinsinden sunulan nakit
katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa
katılımcılarına iade edilmesine ilişkin hususlar ilgili usul ve esaslarda düzenlenir.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinde yer alan “gün öncesi dengeleme”
ibareleri “gün öncesi piyasası” olarak, “Gün öncesi dengeleme” ibareleri “Gün öncesi piyasası”
olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi
uzlaştırma bankasına” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında
yer alan “gün öncesi dengeleme” ibareleri “gün öncesi piyasası” olarak, dördüncü fıkrasında
yer alan “Gün öncesi dengeleme” ibaresi “Gün öncesi piyasası” olarak, altıncı fıkrasında yer
alan “nihai uzlaştırma bildiriminde” ibaresi “nihai uzlaştırma bildirimlerinde” olarak değişti-
rilmiştir. 

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 132/C maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gün
öncesi dengeleme faaliyetleri” ibaresi “Gün öncesi piyasası” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan
“merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak, aynı maddenin
birinci fıkrasının ikinci cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Nihai uzlaştırma bildiriminin yayımlanma tarihi, piyasa katılımcıları için fatura tebliğ tarihi
olarak kabul edilir.”
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MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “piyasa
katılımcılarına ödenecek olan bedeller,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Piyasa İşletmecisi
tarafından işletilen piyasalara ilişkin olarak piyasa katılımcısının süresinde ödenmemiş borçları
düşülerek” ibaresi eklenmiş, aynı maddede yer alan “Gün öncesi dengeleme” ibareleri “Gün
öncesi piyasası” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasındaki” ibareleri “merkezi uzlaştırma ku-
ruluşundaki” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasından” ibaresi “merkezi uzlaştırma kurulu-
şundan” olarak, “gün öncesi dengeleme” ibaresi “gün öncesi piyasası” olarak, “Merkezi uz-
laştırma bankası” ibareleri “Merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, “merkezi uzlaştırma banka-
sını” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşunu” olarak, “merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi
“merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak, dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisine iletilen faturaların bedelleri,
gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin avans ödemeleri ve aynı piyasa
katılımcısının fatura borçlusu olması durumunda borç tutarı toplamı fatura bedelinden düşül-
mek kaydı ile Piyasa İşletmecisi tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına en geç fatura tebliğ
tarihini takip eden yedinci işgünü içerisinde, fatura tebliğ tarih ve sırasına göre, Piyasa İşlet-
mecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin olarak piyasa katılımcısının süresinde ödenmemiş
borçları düşülerek Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabından, aracı
bankalar kullanılarak ödenir.”

“(11) Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak
avans ve fatura ödemelerine ilişkin olarak tek bir aracı banka ile çalışırlar; ancak, merkezi uz-
laştırma kuruluşuna yapacakları ödemelere ilişkin olarak birden fazla banka ile çalışabilirler.
Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak avans ve fa-
tura ödemelerine ilişkin birlikte çalışacakları aracı bankayı merkezi uzlaştırma kuruluşuna
yazılı olarak bildirirler ve söz konusu bankayı değiştirmeleri durumunda, merkezi uzlaştırma
kuruluşuna en kısa sürede bildirimde bulunurlar.”

“(16) Vadeli elektrik piyasasında temerrüde düşen piyasa katılımcılarının sahip olduk-
ları teslimat dönemi başlamış olan uzun pozisyonlarının Piyasa İşletmecisi tarafından gün ön-
cesi piyasası ve/veya gün içi piyasasında piyasa katılımcısı adına kapatılması sonucu oluşan
avans alacağının bloke edilmesine ve diğer işlemlere ilişkin hususlar VEP Usul ve Esaslarında
düzenlenir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkrala-
rında yer alan “söz konusu” ibareleri “gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası faaliyetlerine
ilişkin” olarak, birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “gün öncesi dengeleme faaliyetinin ger-
çekleştiği” ibareleri “bildirimin yapıldığı” olarak, dokuzuncu fıkrasında yer alan “merkezi uz-
laştırma bankası” ve “merkezi uzlaştırma bankasıyla” ibareleri sırasıyla “merkezi uzlaştırma
kuruluşu” ve “merkezi uzlaştırma kuruluşuyla” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer
alan “ödeme yapacağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası
faaliyetlerine ilişkin” ibaresi, aynı fıkrada yer alan “Karşılığı Olmayan Piyasa” ibaresinden
önce gelmek üzere “VEP Usul ve Esasları ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mer-
kezi uzlaştırma bankası” ibaresi “Merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, altıncı fıkrasında yer
alan “merkezi uzlaştırma bankası” ve “merkezi uzlaştırma bankasıyla” ibareleri sırasıyla “mer-
kezi uzlaştırma kuruluşu” ve “merkezi uzlaştırma kuruluşuyla” olarak değiştirilmiş, ikinci ve
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beşinci fıkralarında yer alan “sunması gereken” ibarelerinden önce gelmek üzere “Teminat
Usul ve Esasları uyarınca” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ken-
disine” ibaresinden sonra gelmek üzere “Teminat Usul ve Esasları uyarınca” ibaresi eklenmiş,
beşinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Teminat tutarının” ibaresi “Teminat Usul ve Esasları
kapsamındaki teminat tutarının” olarak, beşinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Teminat tu-
tarı” ibaresi “Teminat Usul ve Esasları kapsamındaki teminat tutarı” olarak değiştirilmiş, be-
şinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “piyasa katılımcılarına yansıtılan” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “ödenmeyen” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına ise aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Piyasa katılımcısının Teminat Usul ve Esasları uyarınca yatırmış olduğu teminat,

temerrüde düşülen borç tutarı kadar merkezi uzlaştırma kuruluşu veya Piyasa İşletmecisi tara-

fından kullanılarak borçlarına mahsup edilir. Borç tutarının tamamının Teminat Usul ve Esasları

uyarınca sunulan teminatlardan karşılanamaması halinde, ilgili piyasa katılımcısının VEP Usul

ve Esasları uyarınca sunduğu teminattan karşılanır.

b) Piyasa katılımcısının fatura ödemesinin bir kısmının veya tamamının Teminat Usul

ve Esasları uyarınca sunduğu toplam teminat tutarından karşılanması durumunda ilgili piyasa

katılımcısının bulundurması gereken toplam teminat tutarını aynı gün saat 11:00’a kadar ta-

mamlaması istenir.” 

“k) Vadeli elektrik piyasası kapsamında faaliyetlerine devam etmesine izin verilmez ve

VEP Usul ve Esasları uyarınca temerrüt yönetimi hükümleri uygulanır.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 132/F maddesinin başlığında yer alan “Merkezi uz-

laştırma bankasına” ibaresi “Merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak, birinci fıkrasında yer alan

“merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri “merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 132/F maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

132/G maddesi eklenmiştir.

“Lisansın iptali veya sona ermesinde uygulanacak hükümler 

MADDE 132/G – (1) Piyasa katılımcısının lisansının iptali veya sona ermesi duru-

munda; 

a) Organize toptan elektrik piyasalarına erişimi durdurulur. Ticari işlem onayı gerçek-

leşmemiş teklifleri iptal edilir. Alıcı veya satıcı olduğu tüm uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bil-

dirimleri iptal edilerek karşı taraflara bilgi verilir. Vadeli elektrik piyasasındaki açık pozisyon-

ları ilgili mevzuat çerçevesinde kapatılır. 

b) Portföyünde yer alan tüketiciler hariç olmak üzere, portföyünde bulunan tüm uzlaş-

tırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin olarak; sisteme dağıtımdan bağlı olması durumunda

ilgili dağıtım şirketine, dağıtım lisansına sahip ilgili OSB’ye ve iletimden bağlı olması duru-

munda TEİAŞ’a, ilgili katılımcının sistem bağlantısının kesilmesi için Piyasa İşletmecisi tara-

fından bildirim yapılır.

c) Piyasa katılımcısının adına PYS’de kayıtlı tüm serbest tüketicilerin kayıtları, ilgili

fatura döneminin başından itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve bu işlem ile ilgili olarak

Piyasa İşletmecisi tarafından TEİAŞ’a, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ve ilgili görevli

tedarik şirketine; ilgili görevli tedarik şirketi veya OSB tarafından da iki işgünü içerisinde ilgili

serbest tüketicilere bilgi verilir. Katılımcının, varsa sonraki fatura dönemine ilişkin serbest tü-

ketici talepleri silinir. 
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ç) Görevli tedarik şirketinin portföyüne düşen veya dağıtım lisansı sahibi ilgili OSB
bünyesinde enerji tedarik edecek olan serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle,
ilgili tedarik şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından
Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci işgünü
dahil olmak üzere; lisansı iptal edilen veya sona eren piyasa katılımcısının ise portföyünden
çıkarılan serbest tüketicilerin çekişleri nedeniyle oluşan enerji dengesizliklerinin ilgili fatura
döneminin başından kayıtların silindiği tarihe kadar belirlenen uzlaştırma dönemleri için piyasa
takas fiyatı üzerinden değerlendirilir.

d) Lisansın sona erdiği veya iptal kararının bildirildiği tarihten sonraki dönemler için,
söz konusu piyasa katılımcısının portföyünde bulunan üretim tesislerinin iletim veya dağıtım
sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya
dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından
herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden
çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde değerlendirilir.

e) Söz konusu piyasa katılımcısının bir dengeden sorumlu grubun dengeden sorumlu
tarafı olması durumunda; dengeden sorumlu grup, ilgili fatura döneminin başından itibaren ge-
çerli olacak şekilde dağıtılır. Dengeden sorumlu grubun tarafı ve grupta yer alan diğer katılım-
cılar için teminat hesabı, Teminat Usul ve Esaslarda dengeden sorumlu grubun dağıtılması son-
rasında teminatın yeniden hesaplanmasına ilişkin olarak yer alan hükümlere göre yapılır.

(2) Lisansı sona eren veya iptal edilen piyasa katılımcıları hakkında bu Yönetmelik ve
ilgili mevzuatın uzlaştırma işlemleri, teminatlar, avans ve fatura ödemelerine ilişkin hükümleri
uygulanmaya devam edilir.

(3) Lisansın sona erdiği veya iptal kararının tebliğ edildiği tarihten sonra organize toptan
elektrik piyasalarında işlem yaptığı, uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildiriminde veya serbest
tüketici talebinde bulunduğu tespit edilen piyasa katılımcıları hakkında Kanunun 16 ncı mad-
desi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğe Yedinci Kısmın Üçüncü Bölümünden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş, diğer bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimleri, Faturalama İşlemleri, 

Ödemeler ve Ödemelerin Yapılmaması Durumu

Vadeli elektrik piyasası uzlaştırma bildirimleri
MADDE 132/Ğ – (1) Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının her

fatura dönemi için Piyasa İşletmecisine ödeyecekleri ya da Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa
katılımcılarına ödenecek tutarları içeren ön uzlaştırma bildirimleri, en geç fatura dönemini
takip eden ayın on birinci günü, nihai uzlaştırma bildirimleri ise, fatura dönemini takip eden
ayın on beşinci günü, ayın on beşinci gününün hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi du-
rumunda hafta sonu veya resmi tatilin bitimini takip eden işgünü PYS aracılığı ile ilgili piyasa
katılımcılarına duyurulur.

(2) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan vadeli elektrik piya-
sasına ilişkin ön uzlaştırma bildiriminde asgari olarak aşağıda belirtilen kalemler yer alır:

a) Katılımcının vadeli elektrik piyasası kapsamında satışlarına ilişkin enerji miktarı ve
alacak dökümü,
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b) Katılımcının vadeli elektrik piyasası kapsamında alışlarına ilişkin enerji miktarı ve
borç dökümü,

c) Fatura ödemelerine ilişkin gecikme zammı kalemleri,
ç) Katılımcıya tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti.
(3) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan vadeli elektrik piya-

sasına ilişkin nihai uzlaştırma bildiriminde asgari olarak aşağıda belirtilen kalemler yer alır:
a) Katılımcının vadeli elektrik piyasası kapsamında satışlarına ilişkin enerji miktarı ve

alacak dökümü,
b) Katılımcının vadeli elektrik piyasası kapsamında alışlarına ilişkin enerji miktarı ve

borç dökümü,
c) Fatura ödemelerine ilişkin gecikme zammı kalemleri,
ç) Katılımcılara tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti, 
d) Temerrüt garanti hesabı katkı payı,
e) Temerrüt garanti hesabı gecikme zammı tutarı,
f) Düzeltme kalemi.
Vadeli elektrik piyasası faturalama işlemleri
MADDE 132/H – (1) Piyasa İşletmecisi, nihai uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığı

ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulduğu günden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uz-
laştırma bildiriminde yer alan tutarlara göre faturaları düzenler. PYS’de nihai uzlaştırma ya-
yımlanma tarihi, fatura tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

(2) Vadeli elektrik piyasası uzlaştırılmasına ilişkin tek bir fatura düzenlenir ve ilgili pi-
yasa faaliyetiyle iştigal eden piyasa katılımcılarına faturaları Piyasa İşletmecisi tarafından gön-
derilir.

(3) Piyasa İşletmecisi, nihai uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığı ile ilgili piyasa katı-
lımcılarına duyurulduğu günden itibaren katılımcının ilgili piyasa faaliyetlerine ilişkin düzen-
lenmiş olan faturalara istinaden borç/alacak bilgilerini merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirir.

(4) Ödeme yapılacak piyasa katılımcıları, nihai uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığı
ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulduğu günden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uz-
laştırma bildiriminde yer alan tutarlara göre vadeli elektrik piyasası uzlaştırılmasına ilişkin dü-
zenlenen faturayı Piyasa İşletmecisine gönderir.

(5) Nihai uzlaştırma sonuçlarına göre oluşan tutarlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığının her yıl yayımladığı tahakkuktan vazgeçme sınırının
altındaysa bu sınıra ulaşıncaya kadar oluşan tutarlara nihai uzlaştırma bildiriminde yer veril-
meyebilir.  Yıl içinde söz konusu uzlaştırma tutarları toplamı, tahakkuktan vazgeçme sınırına
ulaştığı ay, toplam tutara nihai uzlaştırma bildiriminde yer verilir ve buna göre fatura düzenlenir.
Yıl içinde bu sınıra ulaşılmadığı takdirde yılsonunda toplam tutara nihai uzlaştırma bildiriminde
yer verilir ve buna göre fatura düzenlenir. Tahakkuktan vazgeçme sınırı her yıl Piyasa İşlet-
mecisi tarafından duyurulur.

Vadeli elektrik piyasasına ilişkin ödemeler ve tahsilat
MADDE 132/I – (1) Piyasa katılımcılarına uzlaştırmaya ilişkin iletilen faturaların be-

delleri, aynı piyasa katılımcısının fatura alacaklısı olması durumunda alacak tutarı toplamı fa-
tura bedelinden düşülmek kaydı ile borçlu piyasa katılımcıları tarafından aracı bankalar aracı-
lığıyla Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabına en geç fatura tebliğ
tarihini takip eden altıncı işgünü ödenir.
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(2) Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisine iletilen faturaların bedelleri,

aynı piyasa katılımcısının fatura borçlusu olması durumunda borç tutarı toplamı fatura bede-

linden düşülmek kaydı ile Piyasa İşletmecisi tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına en geç

fatura tebliğ tarihini takip eden yedi işgünü içerisinde, fatura tebliğ tarih ve sırasına göre, Piyasa

İşletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin olarak piyasa katılımcısının süresinde öden-

memiş borçları düşülerek Piyasa İşletmecisinin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabından,

aracı bankalar kullanılarak ödenir.

(3) Merkezi uzlaştırma kuruluşu, sunmuş olduğu teminat yönetimi ve nakit takas hiz-

metine ilişkin olarak katılımcıların ödemesi gereken hizmet bedellerini, aylık bazda piyasa ka-

tılımcılarına bildirir. Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından piyasa katılımcılarına iletilen hiz-

met bedelleri, bu bedelin tebliğ tarihini takip eden altı işgünü içerisinde merkezi uzlaştırma

kuruluşuna ödenir. 

(4) Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak

fatura ödemelerine ilişkin olarak tek bir aracı banka ile çalışırlar, merkezi uzlaştırma kuruluşuna

yapacakları ödemelere ilişkin olarak ise birden fazla banka ile çalışabilirler. Piyasa katılımcıları,

merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak fatura ödemelerine ilişkin birlikte

çalışacakları aracı bankayı merkezi uzlaştırma kuruluşuna yazılı olarak bildirir ve söz konusu

bankayı değiştirmeleri durumunda, merkezi uzlaştırma kuruluşuna en kısa sürede bildirimde

bulunur. 

(5) Merkezi uzlaştırma kuruluşu ve aracı bankalar tarafından teminatlar ve fatura öde-

melerine ilişkin olarak kullanılan bilgisayar, yazılım ya da teknolojik altyapının beklenmedik

bir şekilde arızalanması ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tamamlanması gereken

süreçlerin belirlenmiş olan süre zarfında tamamlanmayacağının ortaya çıkması durumunda,

aracı banka; merkezi uzlaştırma kuruluşunu, merkezi uzlaştırma kuruluşu da Piyasa İşletme-

cisini ivedilikle bilgilendirir. Bu durumda, Piyasa İşletmecisi, süreçlerin tamamlanabilmesi

için yeni süreler belirler ve bu değişikliklerle ilgili piyasa katılımcılarını bilgilendirir. 

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sebeplerden ötürü merkezi uzlaştırma kuruluşu, aracı ban-

kalar ve Piyasa İşletmecisinin teminat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak yükümlülüklerini

yerine getirmemeleri durumunda taraflara uygulanacak yaptırımlar, ilgili taraflar arasında ya-

pılan anlaşmalarda yer alır.

(7) İlgili uzlaştırma dönemine ilişkin olarak hem alacaklı, hem de borçlu olan piyasa

katılımcıları için faturaya esas uzlaştırma bildiriminin yayımlanmasını ve alacak faturasının

Piyasa İşletmecisine tebliğ edilmesini müteakiben alacak ve borçlar arasında mahsuplaşma iş-

lemi otomatik olarak yapılır.

Vadeli elektrik piyasasına ilişkin fatura ödemelerinin yapılmaması

MADDE 132/İ – (1) Piyasa katılımcısının, söz konusu faturadan kaynaklanan net bor-

cunu, fatura tebliğ tarihini takip eden altı işgünü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi ge-

reken tutara temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır. Merkezi uzlaştırma kuru-

luşu tarafından günlük olarak hesaplanan temerrüt faizi tutarlarının aylık toplamları faturaya

esas değer olarak kabul edilir. Temerrüt faizine ilişkin bedeller ilgili ayın uzlaştırma bildiri-

minde gecikme zammı kalemi olarak belirtilir ve her ay sonu itibarıyla ilgili piyasa katılımcı-

sının faturasına yansıtılır.
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(2) Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın, VEP Usul ve Esasları

uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit teminat

fazlasının ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı fazlasının ilgili fatura bildirimine ilişkin

piyasa katılımcısının borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda; piyasa katılımcısının

borcu, serbest cari hesabında bulunan tutardan ve/veya VEP Usul ve Esasları uyarınca sunması

gereken toplam teminat tutarının üzerindeki nakit teminattan ve/veya temerrüt garanti hesabı

katkı payı fazlasından otomatik olarak karşılanır ve piyasa katılımcısı fatura temerrüdüne düş-

mez.

(3) Piyasa İşletmecisinin piyasa katılımcılarına ödeme yapacağı fatura bedelini, fatura

tebliğ tarihini takip eden yedi işgünü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi gereken tutara

temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-

nunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır. Temerrüt faizine ilişkin bedeller ilgili

ayın uzlaştırma bildiriminde gecikme zammı kalemi olarak belirtilir ve her ay sonu itibarıyla

Piyasa İşletmecisine düzenlenen faturaya yansıtılır.

(4) Piyasa katılımcısının, söz konusu fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden

altı işgünü içerisinde ödememesi durumunda, piyasa katılımcısının ayrıca bir ihtara gerek ol-

maksızın temerrüde düştüğü kabul edilir. Temerrüde düşen piyasa katılımcısına ilişkin olarak,

yasal yollar saklı kalmak üzere fatura borcunun tahsil edilmesi amacıyla sırasıyla; 

a) Cari hesabında bulunan tutara, VEP Usul ve Esasları kapsamında sunması gereken

toplam teminat tutarının üzerinde olan tutara ve sunması gereken temerrüt garanti hesabı katkı

payı tutarının üzerinde olan tutara,

b) VEP Usul ve Esasları uyarınca sunmuş olduğu toplam teminat tutarına,

c) Teminat Usul ve Esasları kapsamında sunması gereken toplam teminat tutarının üze-

rinde olan nakit teminat tutarına,

ç) Temerrüde düşen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarına,

d) Piyasa İşletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarına,

e) Diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı payları tutarına,

f) Teminat Usul ve Esasları kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarına,

g) Temerrüt garanti hesabı tamamlama çağrısı ile tekrar toplanan katkı payları tutarı-

na,

başvurulur.

(5) Piyasa katılımcısının fatura ödemesinin bir kısmının veya tamamının VEP Usul ve

Esasları uyarınca sunduğu toplam teminat tutarından karşılanması durumunda ilgili piyasa ka-

tılımcısının bulundurması gereken toplam teminat tutarını aynı gün saat 12:00’a kadar tamam-

laması istenir. Piyasa katılımcısının VEP Usul ve Esasları uyarınca bulundurması gereken top-

lam teminat tutarını tamamlamaması durumunda vadeli elektrik piyasası kapsamında faaliyet-

lerine devam etmesine izin verilmez. Vadeli elektrik piyasası kapsamında sahip olduğu açık

pozisyonları VEP Usul ve Esasları uyarınca kapatılır.

(6) Temerrüt yönetimi çerçevesinde temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarları kulla-

nılmış olan piyasa katılımcıları için VEP Usul ve Esaslarında belirtilen temerrüt garanti hesabı

katkı payı temerrüt durumu kontrolü uygulanır. Temerrüt garanti hesabı katkı payı yükümlü-
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lüğünü VEP Usul ve Esaslarında belirtilen sürelerde yerine getirmemesi nedeniyle temerrüde

düştüğü tespit edilen piyasa katılımcılarının açık pozisyonları VEP Usul ve Esaslarının ilgili

hükümleri çerçevesinde kapatılır; vadeli elektrik piyasası kapsamında faaliyetlerine devam et-

melerine izin verilmez. 

(7) Vadeli elektrik piyasası fatura temerrüdüne düşmesi nedeniyle, Piyasa İşletmecisinin

temerrüt yönetimi katkısı tutarı ve/veya diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı

katkı payının kullanılmasına neden olan piyasa katılımcısının, söz konusu tutarları, fatura son

ödeme tarihini takip eden üçüncü işgünü saat 12:00’a kadar tamamlamaması halinde;

a) Temerrüt halindeki piyasa katılımcısının gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve va-

deli elektrik piyasası kapsamında faaliyetlerine devam etmesine izin verilmez. 

b) Satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi girmesine izin verilmez, ile-

riye dönük yapılmış olan satış yönündeki ikili anlaşma bildirimleri iptal edilir ve ilgili taraflara

PYS aracılığıyla bilgi verilir. 

c) 132/E maddesinin beşinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d), (i) ve (k) bentleri hükümleri

uygulanır. 

ç) Serbest tüketici kayıtlarının silindiği ilk fatura dönemini takip eden ve serbest tüketici

listeleri kesinleşmemiş tüm fatura dönemlerine ilişkin piyasa katılımcısı tarafından yapılmış

olan serbest tüketici talepleri iptal edilir. Piyasa İşletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini

yerine getirmediği süre boyunca, serbest tüketici talebinde bulunmasına izin verilmez.

(8) Dördüncü fıkranın (d), (e) ve (g) bentleri kapsamında temerrüt garanti hesabından

kullanılan tutarların temerrüde düşen ilgili piyasa katılımcısından tahsil edilmesi halinde bu

tutarlar sırasıyla; 

a) Temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulan diğer piyasa katılımcılarının ilgili

hesabına,

b) Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetimi katkısı tutarına, 

kullanılan tutar kadar aktarılır.

(9) Ödemeler ve teminatlara ilişkin yükümlülüklerin 132/I maddesinde belirtilen süreler

içinde Piyasa İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kullanılan bilgisayar, ya-

zılım ya da teknolojik altyapının beklenmedik bir şekilde arızalanması ve merkezi uzlaştırma

kuruluşuyla ilgili olan arızaların Piyasa İşletmecisine geçerli sebeplerle raporlanması halinde,

Piyasa İşletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaz.

(10) Piyasa katılımcısına uygulanacak asgari temerrüt matrahı ve temerrüt faizi Piyasa

İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla duyurulur. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara

temerrüt cezası uygulanmaz.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mer-

kezi uzlaştırma bankasına” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşuna” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “devir

ve temlikler” ibaresi “devir, temlik ve taşınır rehinleri” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer

alan “onay almak kaydıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ rehin ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“Piyasa Katılım Anlaşmasında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vadeli Elektrik Piyasası

Katılım Anlaşmasında” ibaresi eklenmiştir. 
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MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci ve geçici 20 nci maddeleri yürürlükten

kaldırılmıştır. 

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin geçici 19 uncu maddesinin başlığında yer alan “Mer-

kezi uzlaştırma bankası” ibaresi “Merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak, aynı maddenin birinci

fıkrasında yer alan “merkezi uzlaştırma bankasına” ibaresi “merkezi uzlaştırma kuruluşuna”

olarak, “merkezi uzlaştırma bankası” ibareleri “merkezi uzlaştırma kuruluşu” olarak değişti-

rilmiştir. 

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Temerrüt garanti hesabının oluşturulması 

GEÇİCİ MADDE 37 – (1) Vadeli elektrik piyasası dışında Piyasa İşletmecisi tarafın-

dan işletilen veya yan hizmetler piyasası hariç olmak üzere mali uzlaştırma ile diğer mali iş-

lemleri yürütülen piyasalar için Temerrüt Garanti Hesabına İlişkin Usul ve Esaslar 1/1/2022

tarihine kadar yayımlanır.”

MADDE 60 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 61 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363

2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer)

3- 17/4/2010 27555

4- 6/11/2010 27751

5- 20/2/2011 27852

6- 3/11/2011 28104

7- 3/3/2012 28222

8- 18/9/2012 28415

9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)

10- 5/1/2013 28519

11- 28/3/2015 29309

12- 15/7/2015 29417

13- 29/4/2016 29698

14- 28/5/2016 29725

15- 30/10/2016 29873

16- 14/1/2017 29948

17- 16/5/2017 30068

18- 18/1/2018 30305

19- 17/11/2018 30598

20- 9/8/2019 30857
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HALI KİLİM VE EL SANATLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
10 uncu maddesinde yer alan “beş” ibaresi “yedi” ve “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Balıkesir Üniversitesinden: 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET 
BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1995 tarihli ve 22368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV 

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2017 30082
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b) Merkez (SUBOTAM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Tekno-
lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinlerarası alanlarında ileri seviyede araştırma

altyapısını oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçe-
vesinde düzenlemek.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda ça-
lışmalarına imkân sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yö-
nelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya
yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum
ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşıla-
mak.

ç) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol gös-
termek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine olanak sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araş-
tırmacıları yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmalarda bulunmak,
faaliyet alanlarıyla ilgili projeler geliştirmek.

e) SUBOTAM’ı araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline
getirerek yurt dışındaki Türk araştırmacılar için cazibe merkezi yapmak ve böylece tersine be-
yin göçüne destek vermek.

f) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile koordinasyon kurularak Üniversite ve yeni kurulan
üniversiteler için başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabi-
lecekleri, konusunda donanımlı genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak.

g) Üniversite laboratuvarının altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sür-
dürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

ğ) Üniversite laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.
h) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
ı) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve

destek birimi oluşturmak ve bu konuda Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve tek-
nokenti ile ortak çalışmalarda bulunmak.

i) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün
koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE  6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Otomotiv yakıt testi, egzoz emisyon testi, motor performans testi, güç aktarma or-

ganları mühendisliği, ölçme kontrol testi, yorulma testi, otomotiv mekatroniği, hibrit taşıt tek-
nolojileri, yakıt pilleri, otomotiv şasi mühendisliği, konvansiyonel ve alternatif içten yanmalı
motor yakıtları için yanma analizi, gürültü testleri, otomotiv elektrik ve elektroniği, ağır vasıta
teknolojileri  ve benzeri otomotiv mühendisliği ve teknolojileri konularında bilimsel araştır-
malar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek.
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b) Öncelikli alanlara ilave olarak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama, analiz yap-
ma ve projeler için gerekli test ve ölçümler yapmak.

c) İlgili alanlarda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuru-
luşlara bilimsel destek vermek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık
hizmetleri sunmak.

d) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtı-
mına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve destek vermek.

e) Merkez araştırma ve geliştirme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinde
bulunmak, eğitim, yönetim ve araçlarını geliştirmek.

f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
g) Üniversite tarafından belirlenecek yeni araştırma alanları, ulusal ve uluslararası iliş-

kiler için verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
ğ) Gerektiğinde kendine bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.
h) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE  7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir.
Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona
erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden gö-
revlendirme yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.
g) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3)  Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından
birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdür yardımcılarının görevi
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerdiği

Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan
daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayı-
sının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya yılda toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında iş birliği gerektiren ça-
lışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluş-
turulmasına yardımcı olmak.

e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit

etmek ve protokollerini hazırlamak.
g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.
ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1)   Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca
sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve istekleri
halinde dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen
en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa
toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve

önerilerde bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş

birliği ortamının oluşturup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 16 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimlilik arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üye-
leri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler.
Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1)  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 22 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ek-
lenmiştir. 

“Başarısız olduğu zorunlu dersleri başarılı oluncaya kadar almak zorundadır. Daha önce aldığı
bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersi almak zorunda değildir; bunun yerine aynı seçmeli
gruptan başka bir dersi/dersleri alabilir. Transkriptinde son aldığı ve başarılı olduğu grup seç-
meli dersi/dersleri yer alır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/11/2016 29876
2- 26/2/2017 29991
3- 19/9/2018 30540
4- 6/10/2019 30910
5- 24/11/2019 30958
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KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 8965-2 Karar Tarihi : 05/12/2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 tarihli toplantısında; ekteki Vadeli

Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esaslarının kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 864/1-1 

—— • —— 

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 853 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 859 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Beşiktaş Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

24/02/2018 tarihinde kesinleşen, 14/12/2017 tarih ve E: 2016/236, K: 2017/477 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 851/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. İ15-b3,  H15-d2, d3 ve H16-d1, d2, d3 

numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam üç adet 

müracaatından 22.01.2020 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 841/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 868/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 869/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 870/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 871/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357833 YİBF nolu (C1 

Blok) inşaatın denetimini üstlenen Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin 
YAVAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) tarafından, Ankara 9. İdare 
Mahkemesinin 2019/931 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 05.12.2019 tarihli 
ve E.2019/931-K.2019/2437 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YAVAŞ hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlemin kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 20.01.2020 tarihli ve 6987 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 842/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Kepez Beldesi, 1 pafta, 458 parsel üzerindeki 183538 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret 
Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. 
(Yeni unvanı: ÇYD Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.) tarafından, Ankara 
9. İdare Mahkemesinin 2017/2872 esasına kayden Bakanlığımız ve Çanakkale Valiliği aleyhine 
açılan davada, 01.11.2019 tarihli ve E.2017/2872-K.2019/2214 sayılı karar ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 20.01.2020 tarihli ve 
7967 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 843/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1589 ada, 3 parsel üzerindeki 127598 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları İbrahim BAYDOĞAN 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 769, Oda Sicil No: 4833) ve 
Mehmet BAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5198, Oda Sicil No: 40193) 
tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2019/827 esasına kayden Bakanlığımız ve Antalya 
Valiliği aleyhine açılan davada, 11.12.2019 tarihli ve E.2019/827-K.2019/2495 sayılı karar ile 
“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile İbrahim BAYDOĞAN ve Mehmet BAL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 
kuruluş ortaklıklarına ilişkin kısmı 20.01.2020 tarihli ve 6397 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 844/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 208230, 208226 ve 635713 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetim Kanunundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında 
bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 14.12.2018 tarihli ve 235869 
sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş 
almaktan men" cezası verilen Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Adana, 
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Ticaret Sicil No: 48030, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 481) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 2. Mahkemesinin 14.11.2019 tarihli ve E.2019/1210-K.2019/2243 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çukurova Işık Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 
idarî işlem 30.12.2019 tarihli ve 306071 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Samsun İli, Terme İlçesi, 133 ada, 33 parsel üzerindeki 787413 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı ve kuruluş 
ortağı olan Neriman Selen EFİL (Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 18113, Oda 
Sicil No: 20075) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 
23.10.2019 tarihli ve E.2018/1356-K.2019/2126 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Neriman Selen EFİL 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ve kuruluş ortaklığına ilişkin 
kısımları 30.12.2019 tarihli ve 306617 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
23.08.2019 tarihli ve 196927 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile, üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması talimatlandırılan, Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Şiyar 
BAYKAL (Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 122759) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 18.12.2019 tarihli ve 
E.2019/1911 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 28.08.2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Şiyar BAYKAL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 30.12.2019 tarihli ve 
307471 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 845/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Caner DEMİREL (Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Denetçi No: 23633, Oda Sicil No: 19547) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 31.12.2019 tarihli ve 
E.2019/1872 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Caner DEMİREL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 23.01.2020 tarihli ve 
18207 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 845/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Şenay DEMİRALAY 
(Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Denetçi No: 14964, Oda Sicil No: 35958) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 17.12.2019 
tarihli ve E.2019/1876 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Şenay DEMİRALAY hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 23.01.2020 tarihli ve 
3777 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 845/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 21M-IV-A pafta, 501 ada, 30 parsel üzerindeki 685992 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15098, Oda Sicil No: 6504) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 09.01.2020 
tarihli ve E.2019/2366 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 03.11.2019 tarihli ve 30937 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan TÜVAN 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 
23.01.2020 tarihli ve 18262 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 845/6/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Van İli, Edremit İlçesi, L50B07A pafta, 854 parsel üzerindeki 818683 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Esra YILMAZ 
(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59830) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.12.2019 tarihli ve E.2019/1087-K.2019/2329 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Esra YILMAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmı 20.01.2020 tarihli ve 4049 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/7/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 2 pafta, 2022 ada, 4 parsel üzerindeki 550305 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2017/1659-K.2018/2602 sayılı 
kararı ile davacı kuruluşun istihdam ettiği denetim elemanlarının Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulmasına ilişkin işlemin “iptaline” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızca yapılan itiraz 
neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 17.10.2019 tarihli ve 
E.2019/567-K.2019/1893 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve Ankara 1. İdare Mahkemesinin 
22.11.2018 tarihli ve E.2017/1659-K.2018/2602 sayılı iptal kararının, sorumlu denetim 
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elemanlarının sebebiyet kayıtlarının tutulması işleminin iptaline ilişkin kısmının “ehliyet 
yönünden reddine” hükmedildiğinden, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim 
elemanları; Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9491, Oda 
Sicil No: 8195), Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, 
Oda Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Sefer BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 70158), Yasin KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
61142), Zehra KAPUSUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93367), Serhat 
YİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73499) ‘in sebebiyet kayıtlarına ilişkin 
kısımları hakkında 07.03.2019 tarihli ve 30707 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava 
konusu işlemin iptali” işlemi 20.01.2020 tarihli ve 5186 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/8/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile, üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması talimatlandırılan, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Erdal 
ESEN (Yardımcı Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 75649) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 24.12.2019 tarihli ve 
E.2019/2029 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Erdal ESEN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 23.01.2020 tarihli ve 16072 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 845/9/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi 
Fatime SUN DAĞLI (Denetçi No: 25775, Oda Sicil No: 35559) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 31.12.2019 tarihli ve E.2019/1438-K.2019/2636 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fatime SUN DAĞLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
23.01.2020 tarihli ve 16148 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/10/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, N39C-25-A-4-A-D pafta, 166 ada, 73 parsel üzerindeki 

1133457 YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu 
denetim elemanı İmam Bakır CANBAZ (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, 
Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
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Ankara 16. İdare Mahkemesinin 25.12.2019 tarihli ve E.2019/1294-K.2019/2588 sayılı kararı ile 
"dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet 
kaydına ilişkin kısmı 23.01.2020 tarihli ve 16227 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/11/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2040 ada, 18 parsel üzerindeki 1070755 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 16554 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2444 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 07.01.2020 tarihli ve E.2019/2102 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 
30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 20.01.2020 tarihli ve 11880 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 845/12/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Karabük İli, Merkez İlçesi, 217 ada, 19 parsel üzerindeki 1578164 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Karabük Dostoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı Betül SEZER 
'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77727) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.10.2019 tarihli ve E.2019/1744 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, 
Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 10.12.2019 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2019/995 sayılı kararı 
ile itirazın kabulü ve yürütme durdurma kararının kaldırılmasına hükmedildiğinden, 03.12.2019 
tarih ve 30967 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulması" işleminin iptal edilerek, Betül SEZER hakkındaki "yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir 
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması" işleminin, "Yürütmenin Durdurulması" kararının 
uygulandığı andan itibaren geriye kalan 210 günlük kısmının uygulamaya konulması 20.01.2020 
tarih ve 12089 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 845/13/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 42 pafta, 488 ada, 149 parsel üzerindeki 944273 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı olan Mahmut Riza 
GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil No:28400) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2019 
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tarihli ve E.2019/1909-K.2019/2937 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mahmut Riza 
GİRGİN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 20.01.2020 
tarihli ve 14081 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/14/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 4681 ada, 4 parsel üzerindeki 1208019 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı İmam Bakır 

CANBAZ (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 

29233) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

19.12.2019 tarihli ve E.2019/1293-K.2019/2494 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline " 

hükmedildiğinden, 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmam Bakır 

CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 20.01.2020 

tarihli ve 14732 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/15/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

15.04.2019 tarihli ve 88906 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında uygulanan, 

engelleme işleminin devam ettirilmesi talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Aysun VATANSEVER (EZER) (Oda Sicil No: 71702) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.12.2019 

tarihli ve E.2019/1432-K.2019/2285 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 27.04.2019 tarihli ve 30757 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aysun 

VATANSEVER (EZER) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 20.01.2020 tarihli ve 14873 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/16/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 42 pafta, 488 ada, 149 parsel üzerindeki 944273 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 6009-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 

1426 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2019 tarihli ve 

E.2019/1911-K.2019/2936 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 

tesis edilmiş olan idarî işlem 23.01.2020 tarihli ve 15149 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 845/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Selimiye Mahallesi Eski Pazaraltı Kümeevleri No:53-A Milas / Muğla adresinde 
17.07.2017 ve BAY/939-82/38764 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Akçakır 
Petrol Ürünleri Turizm Otelcilik İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 28.08.2019 
tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili 
olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akçakır Petrol Ürünleri 
Turizm Otelcilik İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 25.12.2019 tarihli ve 
58223 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 30.12.2019 tarihli ve 1285 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Selimiye Mahallesi Eski Pazaraltı Kümeevleri No:53-A Milas / Muğla adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 852/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Mekan Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:716/A Küçükdikili Seyhan/Adana 
adresinde 23.11.2016 ve BAY/939-82/37620 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Alkar Petrol Gıda Lojistik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.10.2018 tarihinde 
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alkar Petrol Gıda Lojistik Turizm Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27.11.2019 tarihli ve 53212 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.12.2019 tarihli ve 1209 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Mekan Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:716/A Küçükdikili Seyhan/Adana 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.11.2019 tarihli 8937-11 ve 8937-12 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/38700 lisans sahibi “Şair Eşref Mahallesi No:6 Gazanyolu Küme Evler 
Mevkii Serinhisar Denizli” adresinde mukim Altunlar Demir Çelik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye 
Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Aralık 2018 tarihinde yapılan 
denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine 
müdahale edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 143.322,-TL ve 
100.520,-TL olmak üzere toplam:243.842,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam:243.842,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11/21/2019 tarihli ve 8948-1,8948-2,8948-3,8948-

4 sayılı kararları ile; İTS/DERG/0175 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Artı 
Bir Doğalgaz Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (850409814) tarafından işlenen 
1)Dağıtım şirketinin proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması 2)Şebekeye/sayaca/tesisata 
müdahale ederek müşterinin kaçak doğalgaz kullanımına neden olması 3)Dağıtım şirketinin izni 
olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunulması fiillerine yönelik yapılan değerlendirme 
neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi 
hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına ve 
ayrıca kişinin sahibi olduğu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının iptal edilmesine karar 
verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararları, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararları, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli ve 8908-16 sayılı kararı ile, 

DAĞ/6663-3/37733 lisans sahibi “Bağlıca Mahallesi 1095. Sokak Hilalpark Konutlatı Apt. 
No:5/1 Etimesgut Ankara” adresinde mukim Asmir Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 26.03.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi No:56 / İstanbul adresinde 13.08.2015 ve 

DAĞ/5729-1/35875 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bigoil Akaryakıt Nakliyat 
Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 tarihinde Kurul izni olmaksızın 
dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
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Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim 
Şirketi nezdinde 13.09.2019 tarihli ve 40962 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 08.11.2019 tarihli ve 1050 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Sibel Apt. No:161 Kat:2 D:3 
Şişli/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, 
söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi No:56 / İstanbul adresinde 13.08.2015 ve 

DAĞ/5729-1/35875 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bigoil Akaryakıt Nakliyat 
Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 tarihinde yıllık 60.000 ton 
beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat 
Turizm Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 11.12.2019 tarihli ve 55126 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.12.2019 tarihli ve 1190 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Sibel Apt No:161 K:2 D:3 Şişli/İstanbul adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 852/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 / İstanbul adresinde 23.05.2013 ve DAĞ/4413-

4/32667 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin, 17.01.2020 tarihinde yıllık 60.000 ton beyaz ürün satış 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 
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11.12.2019 tarihli ve 55101 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2019 tarihli ve 1233 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Beylerce Mahallesi Yeni Samsun Caddesi No:374 Çarşamba/Samsun adresinde 

20.06.2017 ve BAY/939-82/38650 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çarşamba 
Akaryakıt Nakliye Market Ve Lokanta İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi’nin, 31.03.2019 
tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ve 
Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çarşamba Akaryakıt Nakliye Market Ve 
Lokanta İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi nezdinde 15.11.2019 tarihli ve 51009 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 25.11.2019 tarihli ve 1112 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Beylerce Mah. Yeni Samsun Cadde Sk. Akaryakıt Lpg İstasyonu Mucavir Alan 
Beylerce No:374/1 Çarşamba / Samsun adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ 
edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa 
Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/9/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Beylerce Mahallesi Yeni Samsun Caddesi No:374 Çarşamba / Samsun adresinde 

20.06.2017 ve BAY/939-82/38650 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çarşamba 
Akaryakıt Nakliye Market Ve Lokanta İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.05.2019 
tarihinde Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çarşamba Akaryakıt Nakliye Market Ve 
Lokanta İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi nezdinde 15.11.2019 tarihli ve 51012 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 25.11.2019 tarihli ve 1113 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Beylerce Mah. Yeni Samsun Cadde Sk. Akaryakıt Lpg İstasyonu Mucavir Alan 
Beylerce No:374/1 Çarşamba / Samsun adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ 
edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa 
Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/10/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Hisar Mahallesi 1709 Sokağı No:1 Tepebaşı/Eskişehir adresinde 30.07.2013 ve 

BAY/939-82/33018 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çukurhisar Petrol Ürünleri 
Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.06.2019 tarihinde lisanssız bayilik 
faaliyeti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Çukurhisar Petrol Ürünleri Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
nezdinde 09.12.2019 tarihli ve 54785 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.12.2019 tarihli ve 1182 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Osmanağa Mahallesi Pavlonya Sokak Kapı No:6 Daire No:19 Kadıköy/İstanbul 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.11.2019 tarihli ve 8927-25 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33476 lisans sahibi “Samsun - İstanbul E-80 Devlet Karayolu 7. Km Caddesi 
Çerkeş Çankırı” adresinde mukim Doğagaz Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.06.2017 tarihinde yapılan denetimde kurulu 
otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  
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1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 

Ümraniye/İstanbul adresinde 04.06.2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 07.11.2017 
tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit 
edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi nezdinde 01.11.2019 tarihli ve 48409 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 06.11.2019 tarihli ve 1041 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Anemon B Blok Kat:9 No:61 
Sancaktepe/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/13/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye / İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar 
arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 13.09.2019 tarihli ve 
40963 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 08.11.2019 tarihli ve 1051 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Fesleğen Sok. Uphill Court Sitesi Uphill Towers A1-A Blok D:108 
Ataşehir/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/14/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye / İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 14.09.2017 tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin 
doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 01.11.2019 tarihli ve 48405 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15.11.2019 tarihli ve 1083 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Fesleğen Sok. Uphill Court Sitesi Uphill Towers A1-A Blok D:108 
Ataşehir/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/15/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 8947-13 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/34070 lisans sahibi “Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 40.km Merkez Kütahya” 
adresinde mukim Eminsoy Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 31.03.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı 
haricinde akaryakıt ikmali yapılnası fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 125.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 125.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.12.2019 tarihli ve 8991-4 sayılı kararı ile, 

LPG-DAĞ/5237-1/15442 sayılı lisans sahibi Esgaz Lpg Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 2016 tarihinde yapılan denetimde LPG ikmali yapılmamasına 
rağmen,dökme LPG ikmali yapılmış gibi bilgi sunması,fatura,sevk irsaliyesi ve benzeri evrak 
düzenlemesi tespit edilmesi nedeniyle, 12.12.2019 tarihli ve 8991-4 sayılı Kurul Karar ile alınan 
30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı 
durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup 5037 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca sahip olduğu LPG-DAĞ/5237-1/15442 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verildiği 
hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Aziziye Mahallesi Ahmet Özdoğan Bulvarı No:57 Ereğli / Konya adresinde 09.05.2017 

ve BAY/939-82/38468 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ferman Petrol Nakliyat 
İnşaat Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 19.09.2018 tarihinde dağıtıcısı haricinde 
akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Ferman Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 
nezdinde 01.11.2019 tarihli ve 48414 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 04.12.2019 tarihli ve 1134 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Kırkkonaklar Mah. 382.Cad. Kapı No:7 Daire:8 Çankaya/Ankara adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 852/18/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Temençe Mahallesi Temençe Küme Evleri No:151 Osmancık / Çorum adresinde 
29.11.2017 ve BAY/939-82/39327 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Feyzioğulları Akaryakıt Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
14.03.2019 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Feyzioğulları Akaryakıt Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
nezdinde 18.10.2019 tarihli ve 46530 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.12.2019 tarihli ve 1148 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yeni Mahallesi 507.Sok. No:28/3 Kızıltepe/Mardin adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/19/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad A-53 Karatay- Konya adresinde 19.09.2013 ve 

MYĞ/4614-3/33261 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Fmh Petrol Ürünleri 
Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 02.07.2018 tarihinde yurt içinden temini 
için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken akaryakıt harici ürünü uygunluk yazısı almadan 
temin etme ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Fmh Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 25.12.2019 
tarihli ve 58222 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 30.12.2019 tarihli ve 1275 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad A-53 Karatay- Konya adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/20/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Atatürk Mah. Sedef Sok. Ataşehir Rezidance A Blok K:23 D:96 Ataşehir İstanbul 

adresinde ve DAĞ/6518-7/37443 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gama Pet 
Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.’nde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel 
Ekip Şubesi ile Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 
12/13/2018 tarihinde yapılan denetimde tesiste numune kabı bulundurulmadığı tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı 
olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
10/30/2019 ve 48928 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar 
süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa 
faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda 
da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 
hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) 
gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/21/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.10.2019 tarihli ve 8917-7 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/24850 lisans sahibi “Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 13, İzmir-Ankara 
Devlet Karayolu üzeri (Pafta: K21-d-17-d-2-c, Ada: 151, Parsel: 1) Kula Manisa” adresinde 
mukim Hayırlı-1 Petrol Ürünleri Taşımacılık Otomotiv İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 16.04.2011tarihinde yapılan denetimde lisansa kayıtlı tarımsal 
amaçlı satış tankeri ile amacı dışında akaryakıt satılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 
konu kişi hakkında toplam 61.638,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 61.638,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/22/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
E-90 Karayolu Adana Yolu Üzeri Caddesi Akçakent Kasabası Mevkii Merkez/Aksaray 

adresinde 27.03.2013 ve BAY/939-82/32363 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
26.09.2016 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kardelen Petrolcülük Demirçelik 
İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 13.11.2019 tarihli ve 50572 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 18.11.2019 tarihli ve 1090 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Niğde Kayseri Karayolu Üzeri 33.Km Köyiçi Mevkii Karaatlı Kasabası Merkez/Niğde 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/23/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Cemil Topuzlu Caddesi 18 Mart Sokak No:36/3 Göztepe Kadıköy / İstanbul adresinde 

23.07.2015 ve DAĞ/5702-2/35811 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kas Petrol 
Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 tarihinde Kurul 
izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kas Petrol Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 13.09.2019 tarihli ve 40964 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 08.11.2019 tarihli ve 1052 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Capital Tower Kapı No:9 Daire No:74 
Küçükçekmece/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/24/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi No:2/a Arnavutköy / İstanbul adresinde 06.02.2014 ve 

DAĞ/4866-2/33818 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kzmoil Akaryakıt Dağıtım 
Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 tarihinde yıllık 60.000 ton beyaz 
ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve 
Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 11.12.2019 tarihli ve 55067 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2019 tarihli ve 1214 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
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Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi No:2/a Arnavutköy / İstanbul adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 852/25/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 Maltepe / İstanbul adresinde 03.08.2017 

ve DAĞ/7220-5/38846 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Maxi Enerji Anonim 
Şirketi’nin, 15.10.2018 tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler 
içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Maxi Enerji Anonim Şirketi 
nezdinde 05.11.2019 tarihli ve 48964 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19.11.2019 tarihli ve 1092 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul B Blok No:44 Daire:89 Maltepe / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/26/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 Körfez / Kocaeli adresinde 03.10.2013 ve 

DAĞ/4637-3/33304 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nafta Akaryakıt Ürünleri 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde yıllık 60.000 ton beyaz ürün satış 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
nezdinde 11.12.2019 tarihli ve 55136 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2019 tarihli ve 1220 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 Körfez / Kocaeli adresine gönderilmesine rağmen 
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ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/27/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Karaçayır Mah. Aydın Sk. 2a İş Merkezi 7/7 Merkez / Bolu adresinde ve sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Özaras Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat İnşaat Malzemeleri 
Sanve Tic.Ltd.Şti.’nin, 13.04.2018 tarihinde lisanssız bayilik faaliyeti yapılması ile ilgili olarak 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Özaras Akaryakıt Gıda 
Nakliyat İnşaat İnşaat Malzemeleri Sanve Tic.ltd.şti. nezdinde 17.12.2019 tarihli ve 56522 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 20.12.2019 tarihli ve 1247 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Karaçayır Mah. Aydın Sk. 2a İş Merkezi 7/7 Merkez / Bolu adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/28/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli ve 8908-8 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4286-2/32224 lisans sahibi “Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza 
Kat:8 D:54 Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 19.03.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  
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3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/29/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Cevizlik Mahallesi Hüsveriye Sokak No:9 Fıratlı Pasajı K:3 No: 21-22 Bakırköy / 

İstanbul adresinde 03.03.2011 ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin, 31.12.2016 tarihinde 
bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen 
aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi nezdinde 25.10.2019 
tarihli ve 47498 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19.12.2019 tarihli ve 1239 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş Merkezi Kapı No:4B B Blok 
Girişi Kat:3 Daire:21 Pendik / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ 
edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa 
Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/30/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Cevizlik Mahallesi Hüsveriye Sokak No:9 Fıratlı Pasajı K:3 No: 21-22 Bakırköy/İstanbul 

adresinde 03.03.2011 ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 tarihinde yıllık 60.000 
ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri 
Anonim Şirketi nezdinde 11.12.2019 tarihli ve 55121 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2019 tarihli ve 1224 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
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Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş Merkezi Kapı No:4B B Blok 
Girişi Kat:3 Daire:21 Pendik / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ 
edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa 
Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/31/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/a Deluxıa Palace K:15 D:416 

Ataşehir/İstanbul adresinde 03.07.2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 02.06.2017 tarihinde bayisinin 
otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların 
Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 01.11.2019 tarihli ve 48407 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15.11.2019 tarihli ve 1076 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Sanayi Mahallesi Çelikyay Sokak No:15/5 İzmit/Kocaeli adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/32/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/a Deluxıa Palace K:15 D:416 

Ataşehir/İstanbul adresinde 03.07.2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde yıllık 60.000 ton 
beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi 
nezdinde 11.12.2018 tarihli ve 55139 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2019 tarihli ve 1228 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Sanayi Mah.Çelikyay Sok. No:15/5 İzmit/Kocaeli adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 852/33/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Deniz Mah. 123 Sk. 15/24 A Muratpaşa / Antalya adresinde ve sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Sadık Burak Özdemir’nin, 23.03.2018 tarihinde Kurumdan alınmış 
herhangi bir izne sahip olmaksızın akaryakıt harici ürün temin etmek ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sadık Burak Özdemir nezdinde 
06.09.2019 tarihli ve 40171 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18.09.2019 tarihli ve 905 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Öğretmenevleri Mah. Anadolu Cad. Kapı No:87/A Konyaaltı/Antalya adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 852/34/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli 8908-21 ve 8908-22 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet 
Yolu Mamak Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 02.11.2016 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde 
akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 125.000,-TL ve 
84.575,-TL olmak üzere toplam:209.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 209.575,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  
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6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/35/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli ve 8908-23 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet Yolu Mamak 
Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 06.04.2017 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine 
yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/36/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Konya Yolu 55. Km. Cimşit Gölbaşı / Ankara adresinde 22.01.2013 ve BAY/939-

82/32038 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 06.09.2018 tarihinde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 
katılabilecek ürün bulundurma veya akaryakıtı tağşiş etme ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış 
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Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18.09.2019 tarihli ve 41691 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.12.2019 tarihli ve 1145 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Konya Yolu 58.Km Cimşit Köyü 2 Ada 1 Parsel Gölbaşı / Ankara adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 852/37/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli ve 8908-27 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/34158 lisans sahibi “Merkez Mahallesi Yalova-izmit Yolu Caddesi No:1/A ( Ada:- , 
Pafta:7/2 , Parsel:1496 Taşköprü Köyü Çiftlikköy Yalova” adresinde mukim Yağızbey 
Taşımacılık Orman Ürünleri Temizlik Hayvancılık Gıda Market Ve Kantin İşletmeciliği 
Madencilik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
29.05.2017 tarihinde yapılan denetimde istasyonda otomasyon sistemine yansıtılmaksızın 
akaryakıt satışı yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul 
Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 852/38/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer

Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8965-2 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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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