
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.04.2009 tarihli ve 2083-16 sayılı kararı ile,  

lisans sahibi “Sakyatan Mahallesi Ereğli Caddesi No:159 / A Karatay Konya” adresinde mukim 
Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Kimya Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste yapılan denetimde sahte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile madeni yağ üretim 
faaliyeti yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 600.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 600.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para 
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen 
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Gümüşsuyu T. Reis M. Tekstilkent Koza Plaza A Blok K.28/108 Esenler/İSTANBUL” 

adresinde mukim ETS/3691-1/2398 lisans numaralı ACTAEL İSTANBUL ENERJİ 
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 
inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/1/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Y.Köy Atatürk Cad. EGS BUS Park 1 Blok K/6/249 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde 

mukim ETS/4108-3/2463 lisans numaralı CELLER ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ 
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Sahray-ı Cedit Mah. Halk Sok. Gül Apt. No:42 K:3 D:15 Kadıköy/İSTANBUL” 

adresinde mukim ETS/3003-18/1773 lisans numaralı COREN ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT 
İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Dap Yapı Dragos Towers A3 Blok No:80 C/9 Kartal 

/İSTANBUL” adresinde mukim ETS/6904-1/03634 lisans numaralı EDEN ELEKTRİK 
ENERJİSİ TOPTAN ASATIŞ ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen 
süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin 
Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Merter Meridyen Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu No:1 K:3 D:328 Zeytinburnu 

Merter /İSTANBUL” adresinde mukim ETS/3645-13/2106 lisans numaralı ENMARK 
ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’nin, 
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine aykırı olarak bildirimlerini 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim 
Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden yapmadığı tespit 
edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren "Yapılmamış 
veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na 
elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı madde hükümleri 
uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Hacıeyüplü Mah. Sanayi Alanı 3099 Sok. No:5/1 DENİZLİ” adresinde mukim 

CNG/2807-1/222 lisans numaralı GAZKOM DOĞALGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6’ncı 
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, 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 Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9'uncu 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik ortamda yapılması aksi takdirde Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 9'uncu madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
“Rıhtım Cad. Fransız Geçidi No:59 C Blok K:5 Karaköy Beyoğlu /İSTANBUL” 

adresinde mukim ETS/2407-12/1588 lisans numaralı GET POWER ENERJİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci 
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 
aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 
"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 
yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 
madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 
eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 
üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 
Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 
başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

“Gülbahar Mah. Eren 1 Sok. Esman Apt. No:2/6 Şişli/İSTANBUL” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/708-7/01405 lisans numaralı KARADENİZ TÜPGAZ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci 

maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine 

aykırı olarak bildirimlerini Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan 

"Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS üzerinden 

yapmadığı tespit edildiğinden, söz konusu bildirimlerini bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 

"Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 

Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi" içinde Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı 

madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci başlatılacağı hususundaki uyarı 

yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Netice itibariyle, Şirketiniz tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin Talimatın 

eki olan "Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu" nda öngörülen süreler içinde EBİS 

üzerinden yapılmadığı tespit edildiğinden, 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 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na elektronik olarak yapılması aksi takdirde Elektrik 

Piyasası Kanununun 16'ncı madde hükümleri uyarınca şirketiniz hakkında denetim süreci 

başlatılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9724/8/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumumuz kayıtlarında, Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 Körfez / KOCAELİ 

adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketinden (Yeni Unvanı: Milpet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi) 

27/09/2019 tarihli ve 44090 sayılı yazı ile Mart 2019 motorin hareketlerine ilişkin bilgilerin yazı 

ekinde yer alan tabloda belirtilen hususlar dikkate alınarak doldurulması ve Kuruma 10 iş günü 

içerisinde yazılı olarak ve belirtilen e.posta adreslerine excel formatında gönderilmesi istenmiştir. 

Yükümlünün mevcut adresine yapılan tebligatlarımızın iade edildiği ve Kurumumuzca 

yapılan tespitlerinden tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli 



 

tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine 

karar verilmiştir. 

Yukarıda işlendiği tespit edilen fiilin, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca, 14/03/2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilen 

niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller (Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi 

içerisinde hiç veya gereği gibi sunulmaması) arasında olması nedeniyle düzenlenen bu ilan bir 

ihtardır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 

"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 

kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 

imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 

gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 

edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 

faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 

tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 

ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 

tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 

durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 

piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 

giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 

yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 

bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 

geçici durdurma hali sona erdirilir." hükmünü haizdir. 

Bu kapsamda, ihtar ilanımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 

aykırılığın giderilerek bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi, verilen ihtar süresi sonunda 

mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 

60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının ve geçici durdurma süresi sonunda da 

tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 

hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ile ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, 

ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususunun 

bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 
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