Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021
ve 30.09.2021 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
lisans verilen, lisansı sona erdirilen tüzel kişiler:
02.09.2021 tarihli ve 10387-1 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Sistem TES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
02.09.2021 tarihli ve 10387-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.’ye “Tosunlar-1 JES” üretim tesisi için

2

verilen 12/03/2015 tarihli ve EÜ/5509-3/03243 numaralı üretim lisansı 02.09.2021
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne
“Tosunlar-1 JES” üretim tesisi için, 17 (onyedi) yıl, 9 (dokuz) ay, 28 (yirmisekiz) gün
süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
02.09.2021 tarihli ve 10387-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’ye “Baklacı JES” üretim tesisi için

3

verilen 22/03/2018 tarihli ve EÜ/7746-1/03882 numaralı üretim lisansı 02.09.2021
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne
“Baklacı JES” üretim tesisi için, 20 (yirmi) yıl 3 (üç) ay 22 (yirmiiki) gün süreli
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
09.09.2021 tarihli ve 10397-6 sayılı Kurul Kararı ile;

4

Tortum Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Havva HES” üretim tesisi için verilen 31/12/2007
tarihli ve EÜ/1447-1/1042 numaralı üretim lisansı 09.09.2021 tarihi itibariyle
sonlandırılarak, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Havva HES” üretim
tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 3 (üç) ay 22 (yirmiiki) gün süreli eskisinin devamı
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
16.09.2021 tarihli ve 10406-4 sayılı Kurul Kararı ile;

5

Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Tocak I HES” üretim tesisi için verilen
17/08/2007 tarihli ve EÜ/1280-2/919 numaralı üretim lisansı 16.09.2021 tarihi
itibariyle sonlandırılarak, Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye
“Tocak I HES” üretim tesisi için, 34 (otuzdört) yıl 11 (onbir) ay 1 (bir) gün süreli
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
16.09.2021 tarihli ve 10406-5 sayılı Kurul Kararı ile;

6

Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Alakır HES” üretim tesisi için verilen
20/03/2008 tarihli ve EÜ/1539-4/1122 numaralı üretim lisansı 16.09.2021 tarihi
itibariyle sonlandırılarak, Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye
“Alakır HES” üretim tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 6 (altı) ay 4 (dört) gün süreli eskisinin
devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

7

23.09.2021 tarihli ve 10437-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Zagros Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Silopi Barajı ve HES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

23.09.2021 tarihli ve 10438 sayılı Kurul Kararı ile;
Arban Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Direktaş Reg ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
30.09.2021 tarihli ve 10439-4 sayılı Kurul Kararı ile;

9

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi’ne verilen 01.05.2014 tarihli ve EÜ/4969-153/2853 numaralı üretim lisansı
Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
9479/1/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.09.2021 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi:
09.09.2021 tarihli ve 10400 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 12 (oniki) yıl süreyle İşleme
(Biodizel) Lisansı verilmiştir.
9479/2/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23.09.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi:

1

23.09.2021 tarihli ve 10429 sayılı Kurul Kararı ile;
Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne 15 (onbeş) yıl süreyle
LPG depolama lisansı verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.09.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi:
30.09.2021 tarihli ve 10446 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi’nin 20.04.2017 tarihli ve LPGDPO/7036/17998 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.09.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan
tüzel kişi:
09.09.2021 tarihli ve 10401 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Akçagaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 12/10/2006 tarihli ve
LPG-DPO/950/05874 numaralı LPG depolama lisansının süresi 12/10/2036 tarihine
kadar uzatılmıştır.
9479/3/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Hacıkadirler Köyü Çınarcık Cad. No:29 Gümüşova / Düzce” adresinde mukim
MYĞ/7046-1/38448 sayılı lisans numarasına haiz Düzce Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021
tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 23.08.2021 tarih ve 242655 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.
Bu kapsamda, 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 faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı,
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
9482/1/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Dündar Rorf İş Merkezi No:76/2069 İzmit / Kocaeli”
adresinde mukim İHR/4714-1/33508 sayılı lisans numarasına haiz Tuşba Havacılık Ticaret
Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021
tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 27.08.2021 tarih ve 246051 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.
Bu kapsamda, 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 faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı,

geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
9482/2/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yalı Mahallesi Kadir Sokak No:14 Helis More Residence Kat:24 Daire 229
Kartal/İstanbul” adresinde mukim DAĞ/8223-2/40775 sayılı lisans numarasına haiz
Akasya Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı
Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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
23.08.2021 tarih ve 242739 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi No: 126/25 Kartal / İstanbul” adresinde mukim
İHR/529-132/13472 sayılı lisans numarasına haiz Alarga Kumanyacılık ve Gemi Malzemeleri
Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü
olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 09.09.2021 tarih ve
251455 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/4/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No:30 Milas / Muğla” adresinde mukim MYĞ/84631/41203 sayılı lisans numarasına haiz An-Ka Petrol Nakliyat Gıda Turizm İnşaat İhracat İthalat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul
Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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
23.08.2021 tarih ve 242833 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/5/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak Ekinci Residance Apartmanı No:8/1/112
Pendik İstanbul” adresinde mukim DAĞ/6987-1/38293 sayılı lisans numarasına haiz
Asyaoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı
Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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

23.08.2021 tarih ve 242834 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/6/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Veysel Karani Mahallesi Çolakoğlu Sk. No: 10/75 Sancaktepe / İstanbul” adresinde
mukim DAĞ/4842-2/33769 sayılı lisans numarasına haiz Lig Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul
Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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
24.08.2021 tarih ve 242961 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/7/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Atatürk Mah. Sedef Sokak Ataşehir Recıdence A Blok Kat:23 No:95 Ataşehir / İstanbul”
adresinde mukim DAĞ/2664-1/28039 sayılı lisans numarasına haiz Rmg Petrol Ürünleri Dağıtım
Sanayi Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu
2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 24.08.2021 tarih ve
244162 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/8/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Necmettin Erbakan Mah. Kurtulmuş Sk. No:5/26 Merkez Kilis” adresinde mukim
DAĞ/7455-1/39319 sayılı lisans numarasına haiz Sabancı Enerji Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve
8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile
korunan) 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 24.08.2021 tarih ve 242962 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/9/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Değirmiçem Mah. Özgürlük Cad. B Blok Sit. No:32A Şehitkamil / Gaziantep” adresinde
mukim DAĞ/7390-3/39184 sayılı lisans numarasına haiz Sgl Petrol ve Petrol Ürünleri Anonim
Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9
uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve
10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 24.08.2021 tarih ve 242963 sayılı
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/10/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Dumlupınar Mahallesi Yeşil Sokak No:2 B/12 Derince / Kocaeli” adresinde mukim
DAĞ/6240-2/36851 sayılı lisans numarasına haiz Smart Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’nin,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve
10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 24.08.2021 tarih ve 242964 sayılı
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/11/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Sanayi Sitesi 37. Blok No:186 Niksar / Tokat” adresinde mukim İŞL/1670-1/24760
sayılı lisans numarasına haiz Tepebaşı Enerji Üretim Kimyasal Geri Dönüşüm ve Petrol Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu
2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 09.09.2021 tarih ve
251458 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/12/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Hazal Sitesi D Blok No:7/3/20
Büyükçekmece / İstanbul” adresinde mukim LPG-DAĞ/5250/15447 sayılı lisans
numarasına haiz Coşkunal Gaz Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında
23.08.2021 tarih ve 242665 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.
Bu kapsamda, 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 faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı,
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının
bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
9482/13/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Mvk Apt. No:13/38 Pendik / İstanbul” adresinde
mukim LPG-DAĞ/9164/21117 sayılı lisans numarasına haiz Atlantik Lpg Dağıtım ve
Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri

uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242737 sayılı
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/14/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoğlu Apt. No:3/4 Beykoz /
İstanbul” adresinde mukim LPG-DAĞ/8442-2/19964 sayılı lisans numarasına haiz Çınar Lpg
Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin
8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve
8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve
242734 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoglu Apt. No:3/4 Beykoz /
İstanbul” adresinde mukim LPG-DAĞ/8482/20057 sayılı lisans numarasına haiz Gasline Lpg
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul
Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242797 sayılı
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/16/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Oba Mah. Özbek Küme Evleri No:23 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPGDAĞ/5159-1/15304 sayılı lisans numarasına haiz Hisargaz Akaryakıt Nakliye Sanayi İnşaat
Ticaret Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242795 sayılı
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/17/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yenice Mahallesi Prof.Dr. Beşir Atalay Caddesi No:4c İç Kapı No:C Keskin / Kırıkkale”
adresinde mukim LPG-DAĞ/6304/17076 sayılı lisans numarasına haiz Kalegaz Petrol Ürünleri
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242736 sayılı
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/18/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Gülbahar Mahallesi Eren 1 Sokak Esman Apt. No:2/6 Şişli / İstanbul” adresinde mukim
LPG-DAĞ/708-7/01405 sayılı lisans numarasına haiz Karadeniz Tüpgaz Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir.
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242798 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/19/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Necmettin Erbakan Mahallesi Kurtulmuş Sokak No:5/8 Merkez Kilis” adresinde mukim
LPG-DAĞ/8442-1/19968 sayılı lisans numarasına haiz Kilis Akaryakıt Lpg Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir.
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242794 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/20/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Oba Mahallesi Özbek Küme Evler No:12/1 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPGDAĞ/5009-1/15059 sayılı lisans numarasına haiz Mirgaz Lpg Dolum Dağıtım Taşımacılık Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü
olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul
edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat
uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242840 sayılı yazıyla mevzuata
aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma
iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/21/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yıldızevler Cezayir Caddesi No:4/4 Çankaya / Ankara” adresinde mukim LPG- LPGDAĞ/5561/15976 sayılı lisans numarasına haiz Surgaz Akaryakıt Nakliye Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir.
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242831 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/22/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Adıyaman Gölbaşı Karayolu 10. Km. Yarmakaya Mevkii Adıyaman” adresinde mukim
LPG-LPG-DAĞ/785-7/04445 sayılı lisans numarasına haiz Yaman Gaz Ticaret Ve Sanayi
Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir.
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242830 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/23/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Şenlikköy Mah. Eski Londra Asfaltı No:11 D. 2 Florya Bakırköy / İSTANBUL”
adresinde mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz Emir Trans Akaryakıt Dağıtım
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
yapmakla yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 24.06.2021 tarih ve
209793 sayılı yazı ile 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 yapılması gerektiğine, aksi
takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca
şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına ilişkin uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu
uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun
olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın yürürlükte
olmaması nedeniyle, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması
gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim
sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/24/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Fevzi Çakmak Mah. 10669 Sk. No: 7 42050 Karatay / KONYA” adresinde mukim
MYĞ/6663-2/37728 sayılı lisans numarasına haiz HYB Otomotiv Gıda İnş. Enerji Petrol Ürün.
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini
işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.07.2021 tarih ve 221128
sayılı yazı ile 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 yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında
denetim süreci başlatılacağına ilişkin uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr
tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bu kapsamda, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın yürürlükte
olmaması nedeniyle, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması
gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim
sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9482/25/1-1

