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

5/31605 sayılı lisans numarasına haiz Feza Gayrimenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv 
Taşımacılık Turizm Sanayi Ticaret Limited 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 2021 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 kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 
10.10.2022 tarih ve 539146 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. 

 14855/1/1-1 
—— • —— 

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, 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 
2021 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 kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 10.10.2022 tarih ve 
539153 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının 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. 

 14855/2/1-1 

 



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, 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 2021 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 kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 
10.10.2022 tarih ve 539168 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının 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. 

 14855/3/1-1 
—— • —— 

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, 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 2021 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 kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile 
korunan) 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 10.10.2022 tarih ve 539175 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının 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. 

 14855/4/1-1 

 



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, 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 2021 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 kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 
10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 10.10.2022 tarih ve 539202 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının 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. 

 14855/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Saray Mah. 5. Cad. No:9 Kahramankazan / Ankara” adresinde mukim MYĞ/6450-

3/37322 sayılı lisans numarasına haiz “Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat Sanayi ve Ticaret 
Limited 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 2021 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 kabul edilen (20.05.2021 
tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 10.10.2022 tarih ve 539186 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının 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. 

 14855/6/1-1 

 



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, 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 
2021 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 kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 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 10.10.2022 tarih ve 
539191 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının 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. 

 14855/7/1-1 
—— • —— 

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 yükümlü olduğu 2021 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 
konusu firma hakkında 18.10.2022 tarih ve 545925 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 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı 
bildirim tarihinden 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. 

 14855/8/1-1 

 



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 yükümlü 
olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat 
uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539246 sayılı yazıyla mevzuata 
aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden 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. 

 14855/9/1-1 
—— • —— 

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 yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
10.10.2022 tarih ve 539228 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 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı 
bildirim tarihinden 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. 

 14855/10/1-1 

 



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

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 yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539255 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden 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. 

 14855/11/1-1 
—— • —— 

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 yükümlü olduğu 2021 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 
konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539267 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden 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. 

 14855/12/1-1 
 

 


