
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında, Cumhuriyet Mah. Mermer Sk. Mesa Apt. K.8 No.83 KARTAL 
İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi N-PET Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye 
Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Limited Şirketinin 01/04/2021 – 31/03/2022 döneminde tutması 
gereken zorunlu stok miktarına ilişkin Kurum internet sayfasında yer alan formu Kurumumuza 
yazılı olarak ibraz etme yükümlülüğünüzü yerine getirmediği Kurum kayıtlarında yapılan 
inceleme neticesinde tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespiti neticesinde Cumhuriyet Mah. Mermer Sk. Mesa Apt. K.8 No.83 KARTAL 
İSTANBUL adresine yapılan tebligatlarımızın iade edildiği ve 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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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.10.2020 tarihli ve 9642-2 sayılı kararı ile, 

ETS/3003-18/1773 numaralı lisans sahibi Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Satış 

A.Ş. tarafından işlenen lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan 

kalkması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, bahse konu kişinin 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca söz konusu lisansının iptal edilmesine ve 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca bu tüzel 

kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl 

içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 12 ve 20 nci maddeleri uyarınca yasaklı sayılmasına karar verilmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ 

edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

  3906/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Beşyol Mah. Akasya Sok. 27 / 2 Sefaköy Küçükçekmece İstanbul adresinde 27.12.2012 

ve İHR/4217-1/31945 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Emir Trans Akaryakıt Dağıtım 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 30.11.2018 tarihinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 

kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması ile ilgili olarak 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Emir Trans Akaryakıt Dağıtım 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 25.08.2020 tarihli ve 35789 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.09.2020 tarihli ve 1306 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan İkitelli Osb Mah. Heskoop M2 Blok Sk. No: 19 Başakşehir/İstanbul adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara 

adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 

savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 3906/2/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Hürriyet Mevkii Dinar Sokak No:4 Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde 14.04.2021 ve 

BAY/939-82/39069 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Denktaş Otomotiv Turizm 

Akaryakıt Enerji Dağıtım Taşımacılık Gıda İnşaat Kuyumculuk Ve Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi’nin, 19.02.2020 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 

dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 

başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 

hükümleri uyarınca Denktaş Otomotiv Turizm Akaryakıt Enerji Dağıtım Taşımacılık Gıda İnşaat 

Kuyumculuk Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 05.02.2021 tarihli ve 19623 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27.02.2021 tarihli ve 166 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Kusura Köyü Cumhuriyet Mevkii Baştuğ Sk. No:3/2 Sandıklı/Afyonkarahisar 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 

Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sahibi (Vergi No: 2310432441,26195470688) numaralı Şuayıp Çavdar tarafından 

09.12.2020 tarihinde işlenen Sertifikasız yapım/hizmet faaliyetinde bulunulması, dağıtım 

şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunulması fiillerin doğal gaz piyasası ilgili 

mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde 

araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan 

doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 05.03.2021 tarihli ve 186 sayılı Soruşturma 

Raporu, yazılı savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 

işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği  

ve süresi içinde  gönderilmeyen savunmanın dikkate  alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3906/4/1-1 


