
 

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 San. ve Tic. A.Ş.’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 06.06.2022 tarih ve 464621 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın hâlihazırda 
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. 

 9737/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeşilkent Mah. Atatürk Cad. No:2/1 Esenyurt / İstanbul” adresinde mukim ETS/2837-3/1727 

sayılı lisans numarasına haiz Balkaya Enerji 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi 
içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
09.06.2022 tarih ve 468127 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 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. 

 9737/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeşilköy Atatürk Cad. Blok No:12 Egs Business Park B2 Blok No:1 Bakırköy / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/4108-3/2463 sayılı lisans numarasına Celler 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.06.2022 tarih ve 468157 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 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. 

 9737/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Göztepe Mah. Rıdvanpaşa Sk. No:12 Kadıköy / İstanbul” adresinde mukim ETS/3969-6/2411 

sayılı lisans numarasına haiz Cfc Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin9 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 
13.06.2022 tarih ve 470307 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 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. 

 9737/4/1-1 
—— • —— 

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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.06.2022 tarih ve 468159 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 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. 

 9737/5/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Dap Yapı Dragos Towers A 3 Blok No:80 C/9 Kartal / 

İstanbul” adresinde mukim ETS/6904-1/03634 sayılı lisans numarasına haiz Eden Elektrik Enerjisi 
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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.06.2022 tarih ve 468135 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 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. 

 9737/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak Sas Holding Apt. No:16/2 Ataşehir / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/3012-4/1783 sayılı lisans numarasına haiz Sas International Elektrik Enerjisi 
Tedarik 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 13.06.2022 tarih ve 470301 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 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. 

 9737/7/1-1 

—— • —— 
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 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih ve 470302 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 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 söz konusu firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/8/1-1 

—— • —— 
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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde 
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih 
ve 470294 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 söz konusu lisansın 09.06.2022 tarihli Karar ile iptal edilmesi nedeniyle 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. 

 9737/9/1-1 

—— • —— 
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 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih ve 470308 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 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 söz konusu firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“1.Levent Büyükdere Cad. Kanyon Residence D Blok No:185 Kat:3 Daire: 6 Şişli / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/5167-7/03088 sayılı lisans numarasına haiz Reon Enerji 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 13.06.2022 tarih ve 470295 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 söz konusu lisansın 09.06.2022 tarih ve 11019-1 sayılı Karar ile iptal edilmesi nedeniyle 

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. 

 9737/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Büyükdere Cad. Kervangeçmez Sok. Osman Keçeli İş Merkezi No:3/3 Mecidiyeköy Şişli / 

İstanbul” adresinde mukim DTS/7505-5/12640-434 lisans numaralı Darendeli Enerji 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 08.06.2022 tarih ve 466974 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, 2021 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 mezkûr firma hakkında denetim sürecinin 

başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/12/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Gülbahar Mahallesi Oya Sokak Tümer Plaza Apt. No:7/7 Şişli / İstanbul” adresinde mukim 

DİT/4539-2/319 lisans numaralı Enta Enerji Yatırım Doğalgaz İthalat 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 08.06.2022 tarih ve 466976 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, 2021 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 mezkûr firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. No:36/14 Şişli / İstanbul” adresinde mukim DEP/4057-

5/31605 sayılı lisans numarasına haiz Feza Gayrımenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv Taşımacılık 
Turizm Sanayi 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 07.06.2022 tarih ve 465713 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Şenlikköy Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:11 Daire: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 
2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 07.06.2022 tarih ve 465721 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 24.06.2021 

tarihli 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. 

 9737/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Fevziçakmak Mah. Büsan Sanayi Sitesi Kosgeb Caddesi 10644. Sok. No: 2 Karatay / Konya” 

adresinde mukim MYĞ/4794-1/33619 sayılı lisans numarasına haiz Esapet Petrol Ürünleri Kimya Gıda 

Nakliyat 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini 

işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 06.06.2022 tarih ve 464612 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 07.10.2021 

tarih ve 10481-1 sayılı Karar ile 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. 

 9737/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Saray Mah. 5. Cad. No:9 Kahramankazan / Ankara” adresinde mukim MYĞ/6450-3/37322 

sayılı lisans numarasına Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat 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 2021 yılına ait bir kısım 

bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya 

gönderilen 06.06.2022 tarih ve 464627 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 29.07.2021 
tarih ve 10337-5 sayılı Karar ile 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. 

 9737/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Apt. No:3/4 Beykoz / İstanbul” adresinde 

mukim DAĞ/5814-2/36049 sayılı lisans numarasına haiz Garajoil Akaryakıt Ürünleri 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 06.06.2022 tarih ve 464620 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın hâlihazırda 
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. 

 9737/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Dempa Sanayi Sitesi Susuz Mahallesi 3795 Cadde No:2 Yenimahalle / Ankara” adresinde 

mukim MYĞ/5805-2/36047 sayılı lisans numarasına haiz Mky Madeni Yağ Kimyevi Maddeler İmalat 
Otomotiv Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat İhracat 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin 
süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
07.06.2022 tarih ve 465723 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 08.07.2021 
tarih ve 10310-4 sayılı Karar ile 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. 

 9737/19/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mah. Osmanlı Blv. No:5 B/65 Pendik / İSTANBUL” adresinde mukim LPG- 

DAĞ/9992/22138 sayılı lisans numarasına haiz Duru Lpg Dağıtım ve Lojistik 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 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463629 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 5307 sayılı Kanunun 16 ve 17 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9737/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi No:84 İç Kapı No:1 Kartal / İstanbul” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/10311-1/22634 sayılı lisans numarasına haiz Gold Akaryakıt ve Lpg Dağıtım 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 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463633 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 5307 sayılı Kanunun 16 ve 17 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik 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. 9737/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeni Mahalle 4770 Sokak No:1 İç Kapı No:1A Yunusemre / Manisa” adresinde mukim LPG-

LPG-DAĞ/3106/11345 sayılı lisans numarasına haiz Koçgaz Dolum Tesisleri ve Petrol Ürünleri, 
Nakliyat, Otomotiv, İnşaat, Gıda, İthalat, İhracat 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 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin 
süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
03.06.2022 tarih ve 463619 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 5307 



 

sayılı Kanunun 16 ve 17 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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9737/22/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Oba Mah. Özbek Küme Evleri No:23 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPG- 

DAĞ/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 yapmakla 
yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463624 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 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunun 16 ve 17’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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansı 07.01.2021 tarih 
ve 9965-1 sayılı Karar ile 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. 9737/23/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Adıyaman Gölbaşı Karayolu 10. Km. Yarmakaya Mevkii Adıyaman” adresinde mukim 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 yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya 
gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463620 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 5307 sayılı Kanunun 16 ve 17’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, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 04.02.2021 
tarihli ve 10014-4 Karar ile 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. 9737/24/1-1 


