Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. 35/5 -9 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim
DAĞ/4030-3/31529 lisans numaralı E MAXPET YAPI İNŞAAT PETROL NAKLİYE
HAFRİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 tarihli ve
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila
Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer alan
tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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 kötüniyetin 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.
Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma
başlatılacağının 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 hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2754/1/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Towers No: 3 Daire: 15 ATAŞEHİR
İSTANBUL” adresinde mukim DAĞ/6518-7/37443 lisans numaralı GAMA PET PETROL
ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş.’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8
inci maddesine aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila Ağustos 2019 dönemlerine ait
dönemsel (aylık) Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer alan tutarsızlıklar 07/11/2019
tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 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 ihtar
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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 kötüniyetin 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.
Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma
başlatılacağının 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 hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2754/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Soğanlık Yeni Mahalle Baltacı Mehmet Paşa Sokak AC Yapı Moment İstanbul A Blok
No: 4 Kapı No: 217 Kartal İstanbul” adresinde mukim DAĞ/6854-1/37859 lisans numaralı
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ANONİM

ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırı olarak;
Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) Dağıtıcı Ürün
Hareketleri bildirimlerinde yer alan tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği
tespit edilen 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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.
Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma
başlatılacağının 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 hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2754/3/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No: 6/1/253 Pendik İstanbul” adresinde mukim
DAĞ/4030-2/31528 lisans numaralı MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK
İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003
tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji
Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak
ila Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer
alan tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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 kötüniyetin 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.
Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma
başlatılacağının 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 hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2754/4/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“İncili Pınar Mah. Nişantaşı Sokak Cazibe İş Merkezi No: 13/44 Şehitkamil Gaziantep”
adresinde mukim DAĞ/7390-3/39184 lisans numaralı SGL PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ
ANONİM ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine
aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık)
Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer alan tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 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 ihtar yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
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 kötüniyetin 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.
Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma
başlatılacağının 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 hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2754/5/1-1

