
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Ankara-İstanbul Yolu 79.Km Kızılcahamam Ankara adresinde ve BAY/939-82/25160 

sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ziya Akaryakıt Ürünleri Petrol Turizm 

Taşımacılık Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 

tarafından 13/04/2009 tarihinde yapılan denetimde lisans sahibinin akaryakıt istasyonundan 

sözleşmeli dağıtıcı firmasının kurumsal kimlik belirtileri dışında başka bir dağıtıcı firmaya ait 

kurumsal kimlik belirtilerini mevzuatta belirtilen süre içerisinde kaldırmaması 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 söz konusu firma hakkında 

13/09/2021 ve 252833 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. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren mevzuata aykırılığın tekrar 

edilmemesi gerektiği, 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 yazımızın tebliğ 

edildiği tarihten 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. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

DTS/7505-5/12640-434 numaralı Toptan Satış Lisansı sahibi Darendeli Enerji Anonim 

Şirketi (2700541156) tarafından işlenen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin 

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 1/11/2021 tarihli ve 943 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. 
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