
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumumuz kayıtlarında Soğanlık Yeni Mahallesi Baltacı Mehmetpaşa Sk AC Yapı 

Moment İstanbul Sit. B Blok Apt No:4 B/256 Kartal/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı 

lisansı sahibi Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. tarafından E-7 bildirimi ile 

bildirilen uzaktan erişim kullanıcı adı ve şifresi ile uzaktan erişim sistemine giriş yapılamadığı, 

ayrıca E-7 bildirimi kapsamında bildirilmesi gereken UED kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin ise 

Kurumumuza bildirilmediği tespit edilmiş olup, dağıtıcı lisansı sahibine aykırılığın giderilmesi 

adına bahse konu adrese ihtarda bulunulmuştur. Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligat yazımızın iade edildiği anlaşılmış olup bu kapsamda valilik kapsamında başlatılan adres 

araştırmaları neticesinde de yazımızın ulaşmadığının anlaşılması üzerine 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda işlendiği tespit edilen fiillerin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 

5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması ("Uzaktan erişim sistemine ilişkin yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi") sebebiyle bu bildirim uzaktan erişim sistemine ilişkin tüm 

aykırılıkların otuz gün içerisinde giderilmesi adına bir ihtardır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Kanun) 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. Yine Kanunun Geçici 6 ncı 

maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca idari para cezası verilmemiş 

olan ve Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı bulunan fiiller için, 20 nci 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ihtar yapıldıktan sonra sonucuna göre gerekirse 

idari soruşturma başlatılarak yaptırımlar uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

lisansı sonlandırılan veya iptal edilenler hakkında düzeltme imkânı bulunan fiiller için herhangi 

bir idari işlem tesis edilmez. "hükmü ihdas edilmiştir.  

Belirtilen mevzuat kapsamında, bahse konu aykırılıkların 30 (otuz) gün içerisinde 

giderilmesi, ayrıca niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl 

içerisinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinizin 60 

(altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) 

gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı 

olduğu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 
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