Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Başkent Kule No:1/10 Çukurambar
Çankaya / ANKARA” adresinde mukim EÜ/1988-13/1408 sayılı lisans numarasına haiz Pervari
Elektrik Üretim Madencilik 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi
içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen
16.08.2022 tarih ve 507275 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 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi
hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Başkent Kule No:1/10 Çukurambar
Çankaya / ANKARA” adresinde mukim EÜ/1828-22/1300 sayılı lisans numarasına haiz İba
Elektrik Üretim Madencilik 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi
içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen
16.08.2022 tarih ve 507274 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 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi
hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Egemenlik Mahallesi 6112 Sokak Ticaret Merkezi Blok No: 1 İç Kapı No: 134 Bornova
/ İzmir” adresinde mukim MYĞ/6895-1/37947 sayılı lisans numarasına haiz Asaş Petrol Ürünleri
Geri Dönüşüm Nakliye 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 2021 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
17.08.2022 tarih ve 508284 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.
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