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T:C.ENERJi PiYASASi
DCZENLEME KURUMU

ITHALAT (SPOTLNG) LIsANSI

LisansNo : DiT/3077-4/234

Tarih : 17/02/2011

Bu lisans; Ortan Do~algaz Toptan Satis ve Dis Ticaret A.S.'ye,
17/02/2011 tarihinden itibaren 10 yil süreyle Spot LNGithalati yapmak
üzere, 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarinca
Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu'nun 17/02/2011 tarihli ve 3077-4
sayili Karari ile verilmistir.

Hasan KÖKTAS
Baskan

Bu lisans, genel ve özel hükümleri ile ayrilmaz bir bütündür.
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BÖLÜMi
GENEL HÜKÜMLER

1- Lisans kapsaminda yürütülebilecek faaliyetler

Lisans sahibi; yurt genelindeki ihracatçi sirketlere, serbest tüketicilere, CNGdagitim, iletim ve
satis sirketlerine, ithalatçi sirketlere, dagitim sirketlerine, diger toptan satis sirketlerine, iletim
ve depolama tesislerinin isletimi ve minimum stok için kullanilmak üzere iletim ve depolama
sirketlerine dogal gaz satisi faaliyetlerinde bulunur.

2- Lisans sahibinin temel yükümlülükleri

Lisans sahibi, piyasa faaliyetlerini yürütürken asagidaki temel yükümlülükleri yerine getirir:

a) Dogal gaz piyasasina iliskin kanun, yönetmelik, teblig, genelge, Enerji Piyasasi
Düzenleme Kurulu (Kurul) kararlari ile bu lisans hükümlerine uymak,

b) Lisansi kapsamindaki faaliyetinin gerektirdigi diger mevzuat hükümlerine uymak,

c) Faaliyetin güvenli, verimli, teknik gereklere göre ve asgari maliyet ile
gerçeklestirilmesine ve isletme kayiplarini asgariye indirmeye yönelik her türlü tedbiri
almak,

d) Mücbir sebep halleri disinda, dogal gaz ithalat faaliyetini piyasada üstleniimis
bulunan yükümlülükleri yerine getirecek sekilde yürütmek,

e) Bir önceki yila ait faaliyet raporu hazirlamak ve her yilin Nisan ayi sonuna kadar
Kuruma sunmak,

f) isletme, tesis ve yatirimlari ile yasal defter, kayit ve beigelerini, Kurum denetimine
hazir bulundurmak, talep edildiginde denetime açmak, Kurum tarafindan belirlenen
kayit ve raporlari tutmak, Kurum tarafindan gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve
defterin aslini ve/veya onayli örneklerini gecikmeden vermek,

g) Her yil Ekim ayinin sonuna kadar fiyat tarife önerilerini hazirlayarak Kurulun onayina
sunmak,

h) Gerçeklestirdigi faaliyet ile ilgili varliklarini muhtemel risklere karsi korumak amaciyla
sigorta ettirmek.

3- Yillik lisans bedeli

Yillik lisans bedeli, Dogal Gaz Piyasasi Lisans Yönetmeliginin ilgili hükümlerine uygun olarak
hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve lisans sahibi tarafindan Kurum hesabina yatirilir.

4- Katilma payi

Lisans sahibi, ödemekle yükümlü oldugu katilma payi tutarini gelir tablosunun ibrazi ile birlikte
ilgili faaliyet yilini takip eden yilin Mayis ayi sonuna kadar Kurum hesabina yatirir.

5- Di~er bedeller

Lisans sahibi; lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çikartma bedellerini, Dogal Gaz
Piyasasi Lisans Yönetmeliginin ilgili hükümleri uyarinca Kurum hesabina yatirir.
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6- Lisansin tadili

Bu lisans, lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamindaki uygulamalarin gerektirdigi
durumlarda ya da yasal degisiklik hallerinde Kurul karariyla tadil edilebilir.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden dogan yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine
getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duymasi halinde, söz konusu süre Kurul karari ile
belirlenir ve belirlenen bu süre lisans tadilinde yer alir.

7- Lisansin yenilenmesi

Lisans sahibi; lisans yenileme talebi için lisans süresinin bitiminden en erken bir yil, en geç
dokuz ay önce Kuruma yazili olarak basvurur.

8-Lisansin sona ermesi

Bu lisans; lisans sahibinin iflasi halinde veya süresi uzatilmadigi takdirde süresinin bitiminde
kendiliginden, lisans sahibinin lisansini sona erdirmek istemesi halinde ise Kurul karariyla,
Kurul kararinda belirtilen tarihte sona erer.

Lisans sahibi; lisansi kapsamindaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansin sona
ermesinin talep edildigi tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma
yazili olarak basvuruda bulunur. Bu basvuru kapsaminda lisans sahibinin lisansini sona
erdirmek istedigi tarih itibariyla ne tür yükümlülükler tasidiginin ve bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldügü belirtilir. Kurulun, sona erdirme talebi hakkinda
alacagi karar için ihtiyaç duyulmasi halinde, ilave bilgi ve beigeler Kurum tarafindan lisans
sahibinden istenebilir.

Lisans sahibi, lisansin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, lisansin sona erme tarihinden
veya iptal kararinin kendisine yazili olarak tebliginden itibaren en geç onbes gün içerisinde
lisans belgesini Kuruma iade eder.

9- Lisans kapsamindaki haklarin temliki

Lisans sahibinin, bu lisans kapsamindaki haklari, ancak Kuruldan izin alinmak suretiyle
üçüncü sahislara temlik edilebilir.

10- Lisansin iptali

Bu lisans, 4646 sayili Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir.

11- Bagimsiz denetim yaptirilmasi

Kurul, lisans sahibi tüzel kisinin faaliyet ve uygulamalari ile islem, hesap ve mali tablolarinin
bagimsiz denetim kuruluslari ve/veya teknik denetim yapabilecek kisi veya kuruluslar vasitasi
ile denetlenmesini kararlastirabilir. Bu tür denetim hizmetlerinin bedeli lisans sahibi tüzel kisi
tarafindan karsilanir. Ancak, Kurul gerek görmesi halinde, bedeli Kurumca karsilanmak
kaydiyla da denetim yaptirabilir.

12- Anlasmazliklarin çözümü

Lisans sahibi ile diger tüzel kisiler arasinda olusan ihtilaflar, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde çözüme kavusturulur. Kurulun bu konuda azami otuz gün içerisinde alacagi
kararlar taraflar için baglayici niteliktedir.

Lisans sahibinin, Kurul kararlarina karsi açabilecegi davalar ilk derece mahkemesi olarak
Danistay'da görülür.
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13-Hizmet alimi

Lisans sahibi; bu lisans kapsamindaki faaliyetleri için hizmet alimi yoluna gidebilir. Bu durum,
lisans sahibinin bu lisans kapsamindaki yükümlülüklerinin devri anlamina gelmez.

14- Bildirimler

Lisans sahibi ile Kurum arasinda yapilacak karsilikli bildirimler 7201 sayili Tebligat Kanunu
hükümlerine uygun olarak yapilir.

Lisans basvurusunda belirtilen adresteki degisiklikler, adres degisikligi gerçeklesmeden
önceki üç is günü içerisinde noter kanaliyla Kuruma bildirilir. Bu bildirimin belirtilen süre
içerisinde yapilmamasi durumunda, adres degisikliginin gerçeklestigi tarih ile bildirimin
yapildigi tarih arasinda eski adrese yapilmis tebligatlar geçerlidir.

15-Terim. kavram ve kisaltmalarin yorumlanmasi

Aksi bu lisansin genel ve özel hükümlerinde açikça belirtilmedikçe, bu lisansta yer alan terim,
kavram ve kisaltmalarin, dogal gaz piyasasina iliskin mevzuatta tanimlanan anlamlari esas
alinir.

16-Lisans hükümlerinin uygulanmasi

Bu lisans hükümlerinin uygulanmasinda dogan uyusmazlik veya anlasmazliklar Kurul
tarafindan alinan kararlar dogrultusunda giderilir.

17-Hisse Devri

Lisans sahibi; ilgili mevzuat hükümleri uyarinca, ortaklik yapisinda meydana gelebilecek
degisiklikler için Kurumdan onayalmak zorundadir. Ortaklik degisikliginin Kurul Karariyla
onaylanmasi durumunda bu lisans tadil edilir.

18-Tüzel kisilerin birlesmesi

Lisans sahibinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi bir baska tüzel kisi
tarafindan devralinmak istenmesi halinde, Kurumdan onayalinmasi zorunludur. Birlesme
talebinin Kurul Karariyla onaylanmasi durumunda bu lisans iptal edilir.
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BÖLÜM ii
ÖZEL HÜKÜMLER

1- ithalata iliskin bilgiler

Bu lisans, ithalat (spot LNG) faaliyeti yapilmasi için verilmistir.

ithalat (spot LNG) lisansi sahibi, lisansa konu olarak gerçeklesen her spot sivilastirilmis dogal
gaz ithalat baglantisi kapsaminda miktar, kaynak (satici taraf olan sirket/ülke) ve teslimat
noktasina iliskin bilgileri ithalatin gerçeklesmesini müteakip en geç bir ay içerisinde Kuruma
sunar.

2- Faaliyete baslama tarihi

Lisans sahibi, lisans kapsamindaki faaliyetlerine 17/02/2011 tarihinden itibaren baslar.

3- Lisansin yürürlüge girmesi

Bu lisans, 17/02/2011 tarihinde yürürlüge girer ve lisans sahibinin bu lisans kapsamindaki
hak ve yükümlülükleri, lisansin yürürlük tarihinden itibaren geçerlik kazanir.

4- Lisansin süresi

Bu lisans, yürürlük tarihinden itibaren 10 yil süreyle geçerlidir.

5- Bu lisans kapsaminda izin verilen faaliyetler

Lisans sahibi, 25/08/2010 tarihli ve 7636 sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan
sirket ana sözlesmesindeki faaliyetleri yürütebilir.

Kuruldan izin alinmaksizin ana sözlesme degisiklikleri ile faaliyet kapsami genisletilemez.

6- Tüzel kisilikte yüzde on ve üzerinde dogrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kisiler

Tüzel/Gercek Kisiligin Adi

Tevfik YAMANTÜRK

Müsfik Hamdi YAMANTÜRK
Güris Holding A.S.
Gürenerji Elektrik Üretim Ltd.Sti.
Bordo Elektrik Enerjisi Toptan Satis A.S.

Hisse Orani (%)

30
30
20
10
10

7- Lisansta yapilan tadiller

Tadilin vürürlüge i:!iris tarihi Tadilin kaDsaml
..................................... .......................
..................................... ......................
..................................... ......................
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