
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Hacıkadirler  Köyü  Çınarcık  Cad.  No:29  Gümüşova  Düzce”  adresinde  mukim  

MYĞ/7046-1/38448 sayılı lisans numarasına haiz Düzce Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2019 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı 
Kanunun 20’ nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
21.09.2020 tarih ve 40074 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi 
ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.  2233/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 27/2 Sefaköy Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde 

mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz Emir Trans Akaryakıt Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2019 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 
nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 21.09.2020 tarih ve 
40082 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. 
Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 2233/2/1-1 


