Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kırkkonaklar Mah. Şemseddin Günaltay Cad. Beyaz Konak Apt. No: 312/C Çankaya /
ANKARA” adresinde mukim ETS/4027-9/2434 sayılı lisans numarasına haiz Ecesen Elektrik
Enerjisi Toptan Satış Limited 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 18.06.2021
tarih ve 143531 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, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda 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.
7606/1/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Merter Meridyen Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu No: 1 Kat: 3 D: 328 Zeytinburnu
Merter 34169 İSTANBUL” adresinde mukim ETS/3465-13/2106 sayılı lisans numarasına haiz
Enmark Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat 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 18.06.2021 tarih ve 143503 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, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda 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.
7606/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Barbaros Mah. Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey No: 3 Daire: 152 Ataşehir /
İSTANBUL” adresinde mukim ETS/2407-12/1588 sayılı lisans numarasına haiz Get Power
Enerji 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 18.06.2021 tarih ve
143486 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, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın
22.10.2020 tarih ve 9642-3 sayılı Karar ile iptal edilmesi 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.
7606/3/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Duacılı Mah. Babadağ Cad. No: 24/1 Sarayköy DENİZLİ” adresinde mukim CNG/28071/222 sayılı lisans numarasına haiz Gazkom Doğalgaz Enerji 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 yapmakla yükümlü olduğu
2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 25.06.2021 tarih ve 211156 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 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanununun 9 uncu 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, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın
22.10.2020 tarih ve 9642-4 sayılı Karar ile iptal edilmesi 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.
7606/4/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokak No: 4/48 Ataşehir / İSTANBUL” adresinde
mukim ETS/3003-18/1773 sayılı lisans numarasına haiz Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve
Toptan Satış 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 25.06.2021 tarih ve
211068 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 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
22.10.2020 tarih ve 9642-2 sayılı Karar ile iptal edilmesi 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.
7606/5/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 211 İşyeri No: C2-94 Şişli / İSTANBUL”
adresinde mukim ETS/2779-2/1707 sayılı lisans numarasına haiz OET Elektrik Enerjisi Toptan
Satış İthalat ve İhracat Limited 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 25.06.2021
tarih ve 211071 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 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
23.09.2020 tarihinde sona erdirilmesi 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.
7606/6/1-1

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, 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 210392 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 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, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın
28.07.2020 tarihinde sona ermesi 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.
7606/7/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panorama İş Merkezi No: 5/35 Ataşehir/
İSTANBUL” adresinde mukim DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisans numarasına haiz E Maxpet Yapı
İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt 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 210396 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.
7606/8/1-1

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, 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 25.06.2021 tarih ve
211113 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
08.07.2020 tarihinde sona erdirilmesi 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.
7606/9/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 49 İç Kapı No: 6 Çankaya / ANKARA”
adresinde mukim ETS/9917-7/04745 sayılı lisans numarasına haiz Zeytin Elektrik Enerji Ticareti
Limited 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 18.06.2021 tarih ve 143530 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 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 mevzuatla düzenlenen süreler
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda 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.
7606/10/1-1

