
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 10/04/2013 tarihli ve 4360-69 sayılı Kararı ile; Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km. Aratdağı Mevkii Birecik / ŞANLIURFA adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonunda 05/01/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetim kapsamında, 47 PB 714 plakalı kamyondan söz konusu akaryakıt 

istasyonuna akaryakıt ikmal edildiği sırada yakalanan 47 PB 714 plakalı kamyondan alınan numunelere ilişkin 25/01/2011 

tarih ve M-11/91 numaralı analiz raporunda, bahse konu akaryakıtın marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelerde 

yer alan özelliklere aykırı olduğu, akaryakıta ağır ürün karıştırıldığı, ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali gerçekleştirilmiş 

olduğu tespit edilmiş, Kurul'un 02.08.2012 tarih ve 3960-115 sayılı Kararı ile akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen denetim 

kapsamında, 47 PB 714 plakalı kamyondan alınan motorin numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından 

M-11/91 numaralı analiz raporu ile yapılan analizi neticesinde ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere 

aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, söz konusu akaryakıta ağır ürün karıştırılmış 

olması hususunun, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ayrıca bayi tarafından dağıtıcı firma dışında 47 PB 714 plakalı kamyondan 

akaryakıt ikmal edilmiş olması hususunun ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 

ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil 

etmesi sebebiyle konu ile ilgili yazılı savunma alınması uygun görülmüş, bunun üzerine yazılı savunma talep eden yazımız 

tespit edilen iki farklı adrese posta yoluyla gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı 

Resmi Gazete'de ilanen yayınlanmak suretiyle tebliğ edilmiş olmasına karşılık Kurumumuza ulaşan bir yazılı savunma 

olmamış, bu suretle konu Kurulun 10.04.2013 tarihli toplantısında ele alınmış olup; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine 

aykırı hareket ettiği sonucuna varılarak, Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında toplam 

295.866,–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

8393/1/1-1 

————— 

Kurul’un 17.04.2013 tarih ve 4370-46 sayılı Kararı ile; Osman Peltekoğulları Turizm Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. 

Şti.’nin Karşıyaka M. Gap C. No:39 Karaköprü Beldesi Şanlıurfa adresinde kurulu ve 11.01.2013 tarihli ve 1314 sayılı Kurul 

Kararı ile süresi içerisinde dağıtıcı değişikliği yapmaması nedeniyle sona erdirilen, 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-71/03381 

numaralı bayilik lisansına kayıtlı tesisten 05.03.2012 tarihinde alınan benzin numunesinin İNÖNÜ PAL tarafından 

17.10.2012 tarihli ve Benzin 2012-0599R numaralı analiz raporu tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirilen analizi neticesinde 

teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğu tespit edilmiş, ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle, 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile Osman 

Peltekoğulları Turizm Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de 

eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/2/1-1 

————— 

Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/15 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt 

Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 

uyarınca toplam 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.   



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/3/1-1 

————— 

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/47 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde 

başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca BAY/939-82/30991 numaralı bayilik lisansı sahibi Alkent Petrol 

Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

8393/4/1-1 

————— 

27/10/2009 tarih ve 2293/148 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-278/01208 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm 

Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı 

Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin 

ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası 

olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/5/1-1 

————— 

29/04/2010 tarih ve 2546-83 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-278/01208 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm 

Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı 

Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr şirket hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan 

“18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL 

idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/6/1-1 

————— 

20/05/2010 tarih ve 2569-117 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-278/01208 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm 

Limited Şirketi’nin; zorunlu sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 15 inci 

maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiği anlaşıldığından, söz 

konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği belirlenen 50.000-TL idari para 

cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 10.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.   



Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/7/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/133 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cadde No:42/7 Çankaya/Ankara adresinde 

faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 24.01.2008 tarih ve EÜ/1471-4/1067 sayılı Üretim lisansına sahip 

Giresun ilindeki tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/8/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/273 sayılı Kararı ile; Gaziantep 1. Kısım OSB 83120 no.lu cad No:7 PK 27027 

Başpınar Şehitkamil Gaziantep adresinde faaliyet gösteren Gaziantep OSB Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 07.06.2011 tarih ve 

EÜ/3262/1973 sayılı Üretim lisansına sahip Gaziantep ilindeki tesisi için Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme 

Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/9/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/184 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. 27/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Yüceyurt Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş.’nin, 24.02.2011 tarih ve EÜ/3094-8/1842 sayılı Üretim lisansına sahip 

Trabzon ilindeki tesisi için Temmuz 2011 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/10/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/301 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Güngören Cad. No: 69 Bağcılar-İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren Özşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, 16.02.2006 tarih ve EO/658-3/614 sayılı Otoprodüktör lisansına 

sahip İstanbul ilindeki tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 

dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön 

araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için 

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/11/1-1 

————— 



Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/99 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 13.12.2007 tarih ve EÜ/1406-10/1031 sayılı Üretim lisansına 

sahip Bolu ilindeki tesisi için Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, dönemlerine ait İlerleme 

Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/12/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/100 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 13.12.2007 tarih ve EÜ/1406-11/1032 sayılı Üretim lisansına 

sahip Bolu ilindeki tesisi için Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, dönemlerine ait İlerleme 

Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/13/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/231 sayılı Kararı ile; Kayseri Yolu üzeri 6. km K.Maraş adresinde faaliyet 

gösteren Sason Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin, 01.12.2011 tarih ve EÜ/3519-32/2159 sayılı Üretim lisansına 

sahip Batman ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/14/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/142 sayılı Kararı ile; Hoşdere Cad. No:157 Y. Ayrancı/ANKARA adresinde 

faaliyet gösteren İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin, 01.04.2009 tarih ve EÜ/2041-8/1453 sayılı Üretim lisansına 

sahip Erzincan ilindeki tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/15/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/93 sayılı Kararı ile; Sedat Simavi Sokak No:20/9 Çankaya/ANKARA adresinde 

faaliyet gösteren Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 12.09.2007 tarih ve EÜ/1309-1/943 sayılı Üretim lisansına 

sahip Erzurum ilindeki tesisi için Ocak 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza 

sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 

ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 

verilmiştir.  



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir  

8393/16/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/94 sayılı Kararı ile; Sedat Simavi Sokak No:20/9 Çankaya/ANKARA adresinde 

faaliyet gösteren Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 12.09.2007 tarih ve EÜ/1309-2/944 sayılı Üretim lisansına 

sahip Erzurum ilindeki tesisi için Ocak 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza 

sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 

ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 

verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/17/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/251 sayılı Kararı ile; Ziaurrahman cad. 13/2 GOP ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Aktaş Grup Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 23.02.2012 tarih ve EÜ/3703-14/2253 sayılı Üretim lisansına 

sahip Düzce ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/18/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/89 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. Bükreş Sok. No:19/8 06680 Çankaya/ANKARA 

adresinde faaliyet gösteren Aksiyon Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi’nin, 03.05.2007 tarih ve EÜ/1179-5/849 sayılı 

Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/19/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/144 sayılı Kararı ile; Uzayçağı Cad. No:7 Ostim Yenimahalle Ankara adresinde 

faaliyet gösteren Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 04.06.2009 tarih ve EÜ/2116-7/1488 sayılı Üretim lisansına 

sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/20/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/187 sayılı Kararı ile; Karyağdı sok. No:13/1 Çankaya ANKARA adresinde 

faaliyet gösteren Tekkale Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş.’nin, 03.03.2011 tarih ve EÜ/3103-7/1858 sayılı Üretim lisansına 



sahip Artvin ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/21/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-329 sayılı Kararı ile, “Büyükesat mah. Kaptanpaşa sok. No:11/5 Çankaya 

ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’nin;  

a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 

4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik 

Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,  

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,  

anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi 

için 30 (otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi yönünde ihtarda 

bulunulmasına karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak 

şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/22/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-332 sayılı Kararı ile, “Yenişehir mah. Dedepaşa cad. No:19 Pendik/İSTANBUL” 

adresinde faaliyet gösteren Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin;  

a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 

4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik 

Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,  

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,  

anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi 

için 30 (otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi yönünde ihtarda 

bulunulmasına karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak 

şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8393/23/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-334 sayılı Kararı ile, “Zeytinlik mah. Ebuziya cad. No:54/4 

Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi‘nin  

a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 

4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik 

Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,  

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,  



anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi 

için 30 (otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi yönünde ihtarda 

bulunulmasına karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak 

şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

 


