
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Ehlibeyt Mah. 1271.Sokak No.33 19/18 Çankaya/Ankara” adresinde mukim ETS/2806-

5/1713 lisans numaralı Çavuşoğlu Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’nin, 14/3/2013 
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji 
Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası 
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" 
nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/ 
Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması 
aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında 
denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Birlik Mah. 411. Sok. 9/1 ÇANKAYA/ANKARA” adresinde mukim ETS/4027-9/2434 

lisans numaralı Ecesen Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’nin, 14/3/2013 tarihli ve 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim 
Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda 
öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin 
bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim 
Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" 
içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde 
Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim 
süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/2/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“İvedik OSB 1354. Cadde 1397 sokak OSB İş Merkezi No.1/41 Yenimahalle / Ankara” 

adresinde mukim ETS/5509-2/03241 lisans numaralı Efom Enerji Toptan Satış Anonim 
Şirketi’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak 
bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası 
Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Cevizlidere Mah. 1243. Sok. No:4/1 Çankaya / Ankara” adresinde mukim ETS/3247-

1/1961 lisans numaralı Elpa Elektrik Enerjisi Toptan Satış İnşaat Taahhüt Emlak A.Ş.’nin, 
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/4/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Beşyol Mah. Akasya Sok. 27/2 Sefaköy Küçükçekmece İstanbul” adresinde mukim 

İHR/4217-1/31945 lisans numaralı Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14'üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’inci maddesine aykırı olarak 
18.06.2019 tarihinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi; "Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, 
Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar 
tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma 
yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam 
ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. 
Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının 
önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin 
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit 
edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve 
gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre 
karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması 
hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek 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 yazılı bildirim tarihinden 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.  7198/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Towers No:3 Daire:15 Bakırköy İstanbul” 

adresinde mukim DAĞ/6518-7/37443 lisans numaralı Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Anonim 
Şirketi’nin, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14'üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’inci maddesine aykırı olarak 
18.06.2019 tarihinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 



 

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi; "Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, 
Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar 
tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma 
yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam 
ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. 
Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının 
önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin 
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit 
edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve 
gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre 
karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması 
hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek 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 yazılı bildirim tarihinden 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.  7198/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Turan Güneş Bulvarı 50/7 Yıldız Çankaya / Ankara” adresinde mukim EÜ/2709-6/1674 

lisans numaralı Gözel Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu 
yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim 
Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" 
içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde 
Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim 
süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 7198/7/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. Çevikel İş Merkezi 3/6 Üsküdar İstanbul” 

adresinde mukim İHR/7035-2/38407 lisans numaralı Gulf Bunker Petrol Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14'üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’inci maddesine aykırı olarak 
18.06.2019 tarihinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi; "Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, 
Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar 
tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma 
yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam 
ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. 
Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının 
önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin 
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit 
edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve 
gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre 
karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması 
hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek 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 yazılı bildirim tarihinden 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.  7198/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Alsancak Mah. 1440 Sk. No:4/101 Konak / İzmir” adresinde mukim ETS/6074-3/03422 

lisans numaralı İdeal Perakende Elektrik Satış Anonim Şirketi’nin, 14.3.2013 tarihli ve 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim 



 

Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda 
öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin 
bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim 
Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" 
içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde 
Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim 
süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/9/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“K. İhsaniye Mah. Kemerli Cad. No:10/A Selçuklu/KONYA” adresinde mukim 

YHS/15663/943 lisans numaralı Karyagaz Isıtma Sistemleri Doğalgaz Mühendislik İnşaat Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 
6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8’inci 
maddesine aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki 
olan "Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 9'uncu madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 9'uncu madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/10/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Orta Cami Mah. Belediye İş Merkezi Kat.4 No:409 Tekirdağ” adresinde mukim 

DİH/2838-2/224 lisans numaralı Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin, 
18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6’ncı maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Doğal Gaz Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9'uncu madde 
hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken ekli listedeki 
bildirimlerin Talimatın eki olan "Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda 
öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin 
bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim 
Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" 
içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal 
Gaz Piyasası Kanununun 9'uncu madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 7198/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Güney Mah. Kahraman Sok. No:2/4 Körfez Kocaeli” adresinde mukim DAĞ/4637-

3/33304 lisans numaralı Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 
4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14'üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’inci maddesine aykırı olarak 18.06.2019 
tarihinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin bildirimlerin 
süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi; "Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, 
Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar 
tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma 
yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam 
ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla 



 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. 
Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının 
önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin 
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit 
edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve 
gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre 
karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması 
hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek 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 yazılı bildirim tarihinden 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. 7198/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Muzaffer Erdönmez Sok. No:9/2 Bakırköy / İSTANBUL” adresinde mukim ETS/2779-

2/1707 lisans numaralı Oet Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat Ve İhracat Limited Şirketi’nin, 
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini, 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapılmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7198/13/1-1 


