
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 10643-89 sayılı kararı il, 

Yalı Mah. Kadir Sok. No: 14 İç Kapı No: 272 Kartal İstanbul adresinde faaliyet gösteren 
DAĞ/7594-2/39471 sayılı lisans sahibi OKTAV AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 28.07.2021 tarihinde kanuna karşı hile/yalan beyanda 
bulunma fiilini işlediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca sahibi olduğu DAĞ/7594-2/39471 sayılı lisansının iptal edilmesine karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, DAĞ/7594-2/39471 sayılı lisansın iptal 
edilmesine karar verildiği ve Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

    1311/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.06.2016 tarihli ve 6345-19 sayılı kararı ile 

İHR/3274-1/29623 lisans sahibi “Şerifali, Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 2 K: 8 D: 45 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim RİDA PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
tarafından işletilen tesiste 2012 yılının muhtelif tarihlerinde yapılan denetimlerde bildirimleri 
yapma yükümlülüğünü yerine getirmeme fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 339.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

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

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

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

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

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

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

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
    1311/2/1-1 

 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
TUNCAY BAYKUŞ (1550303872) tarafından işlenen Sertifikasız iç tesisat yapım/hizmet 

faaliyetinde bulunulması ve dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunulması 
fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 
konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 
amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 12/10/2021 
tarihli ve 1012 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit 
edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 
işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği 
ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

    1311/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 ve 20/01/2022 tarihli Kararlarıyla 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı sona erdirilen 
tüzel kişiler: 

1 
06/01/2022 tarihli ve 10710-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Erc Global Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli 
tedarik lisansı verilmiştir. 

2 

20/01/2022 tarihli ve 10730-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Hidroelektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kıy HES” üretim tesisi için verilen 
11/02/2009 tarihli ve EÜ/1972-1/1400 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kıy HES” 
üretim tesisi için, 36 (otuzaltı) yıl 22 (yirmiiki) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

3 

20/01/2022 tarihli ve 10730-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Hidroelektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Soğukpınar HES” projesi için verilen 
15/07/2010 tarihli ve EÜ/2650-2/1647 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Soğukpınar 
HES” projesi için, 35 (otuzbeş) yıl 11 (onbir) ay 5 (beş) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

4 

20/01/2022 tarihli ve 10730-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Hidroelektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Köprübaşı Reg. ve HES” üretim tesisi 
için verilen 05/03/2009 tarihli ve EÜ/2001-25/1419 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne 
“Köprübaşı Reg. ve HES” üretim tesisi için, 36 (otuzaltı) yıl 1 (bir) ay 13 (onüç) gün 
süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

5 

20/01/2022 tarihli ve 10730-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Enerji Anonim Şirketi’ne “Kayaköprü HES” projesi için verilen 29/01/2009 
tarihli ve EÜ/1952-1/1385 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kayaköprü HES” 
projesi için, 36 (otuzaltı) yıl, 9 (dokuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

 



6 

20/01/2022 tarihli ve 10730-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Hidroelektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Horyan Reg. ve HES” projesi için 
verilen 01/04/2010 tarihli ve EÜ/2496-3/1612 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Horyan 
Reg. ve HES” projesi için, 34 (otuzdört) yıl 10 (on) ay 16 (onaltı) gün süreli eskisinin 
devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

7 

20/01/2022 tarihli ve 10730-14 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Enerji Anonim Şirketi’ne “Bayra Reg. ve HES” projesi için verilen 25/10/2018 
tarihli ve EÜ/8151-2/04111 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Bayra Reg. ve HES” 
projesi için, 38 (otuzsekiz) yıl, 3 (üç) ay, 22 (yirmiiki) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

8 

20/01/2022 tarihli ve 10730-15 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsan Enerji Anonim Şirketi’ne “Kıran HES” projesi için verilen 07/02/2008 tarihli ve 
EÜ/1485-6/1079 numaralı üretim lisansı 20/01/2022 tarihi itibariyle sonlandırılarak, 
Fazlı Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kıran HES” projesi için, 35 (otuzbeş) 
yıl, 18 (onsekiz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı 
verilmiştir. 

9 

20/01/2022 tarihli ve 10742 sayılı Kurul Kararı ile; 
Gaziler Enerji ve Ticaret A.Ş.’ye Gaziler HES projesi için verilen 25/05/2016 tarihli ve 
EÜ/6294-7/03516 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’ne “Gaziler HES” üretim tesisi için 49 (kırkdokuz) 
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

    1324/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20.01.2022 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi: 

1 
20.01.2022 tarihli ve 10732-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Kural Kimya Ticaret Limited Şirketi’ne, 10 (on) yıl süreli madeni yağ lisansı 
verilmiştir. 

    1324/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06.01.2022 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan 
tüzel kişi: 

1 

06.01.2022 tarihli ve 10714 sayılı Kurul Kararı ile; 
EUROGAZ GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’nin 22/02/2007 tarihli ve LPG-
DAĞ/1110-1/06276 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 22/02/2037 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

    1324/3/1-1 

 


