
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 
Karar No: 3743-7 Karar Tarihi: 22/03/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/03/2012tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 

Geçici 2 nci maddesi ve 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararıgereğince BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu 
ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak ithalat müracaatlarına ilişkin olarak Ek’deyer alan metnin, Resmi Gazete’de 
yayımlanmasına ve Kurum internet sayfasında 09/04/2012 tarihine kadar duyurulmasına, karar verilmiştir. 
 
 

DUYURU 
 
 

4646 sayılıDoğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi ve 29 Nisan 2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi 
Gazete’deyayımlanan 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararıgereğince; Irak’dan en fazla 30 yıl için ve aşağıda yıllar 
itibarıyla verilen ithalat miktarları için yapılacak ithalat lisans başvurularının, 09/04/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, 
Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl/Ankara adresine teslim edilmesi 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.İthalat lisans başvurularında, 13/04/2006 tarih ve 725 
sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-3’ün 
10 uncu maddesinin (a) fıkrasının (iii) maddesi kapsamında Ek’deyer alan Taahhütname Kuruma sunulur. 

 
 

YILLAR 
m3 

(9155 kcal/ m³ üst ısıl değere baz) 

2014 0,7 milyar 

2015 1,5 milyar 

2016 2,5 milyar  

2017-2031 3 milyar  

2032  3,1 milyar  

2033  3,2 milyar  

 
EK: Taahhütname 

EK 
TAAHHÜTNAME 

 
 
 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 
BAŞKANLIĞINA 

 
 
 
Her takvim yılı için ithal edeceğimiz doğal gaz miktarının yüzde onu (%10) kadar bir miktarın ithalat lisansımızda 

yer alan faaliyete başlama tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolanması imkanınasahip olacağımıza 
dair depolama lisans sahibi tüzel kişilerle yapacağımız kira sözleşmelerini veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameleri 
sunacağımızıveya depolama yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla, beş yıl içerisinde depolama tesisi kurarak 
depolama lisansı almak kaydıyla depolama yükümlülüğünü yerine getireceğimizi; aksi takdirde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi kapsamında lisansımızın iptal edileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi kabul ve 
taahhüt ederiz. 
 
 
Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 
İmza 
Kaşe 
Tarih 

 
 



AÇIKLAMA: BU TAAHHÜTNAME İÇERİĞİNDE İTHALAT LİSANS BAŞVURUSU SAHİBİ TARAFINDAN 
HİÇ BİR SURETTE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. 

 


