
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli ve 9323-23 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/37620 lisans sahibi “Mekan Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 716/a Seyhan 

Adana” adresinde mukim Alkar Petrol Gıda Lojistik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 08.10.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 

ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 125.000,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
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yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

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

açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.04.2020 tarihli ve 9297-14 sayılı kararı ile 

DAĞ/7702-1/39704 lisans sahibi “Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2. blok 

No: 44/b Daire: 16 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 18.12.2018 tarihinde yapılan 

denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit 

edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 

hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 

ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 



 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
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yatırılabileceği, 
2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 
5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 
6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6742/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.06.2020 tarihli ve 9388-32 sayılı kararı ile 

lisans sahibi “Kömürcüler Mah./semt Azizoğlu Sok./172 Döşemealtı Antalya” adresinde mukim 

Ayka Çevre ve Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
17.05.2017 tarihinde yapılan denetimde Kurumdan alınmış herhangi bir izne sahip olmaksızın 

akaryakıt harici ürün temin etmek fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 

Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
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yatırılabileceği, 
2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 



 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sakyatan Mahallesi Konya Ereğli Cad. No: 171 Karatay/Konya adresinde 28.04.2017 ve 

BAY/939-82/38437 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Dizzelles Petrol Taşımacılık İnşaat 

Gıda Limited Şirketi’nin, 12.09.2018 tarihinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması ile ilgili 

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

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Dizzelles Petrol Taşımacılık 

İnşaat Gıda Limited Şirketi nezdinde 31.01.2020 tarihli ve 6104 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 14.04.2020 tarihli ve 515 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 Mürsel Uluç Mah. 9. Cad. No: 62/8 Çankaya/Ankara 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. 

 6742/4/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.04.2020 tarihli ve 9287-40 sayılı kararı ile 

Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İş Merkezi No:5/35 Ataşehir İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisans sahibi E Maxpet Yapı İnşaat Petrol 

Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.12.2018 tarihinde yıllık 

60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilini işlediğinin tespit 

edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

sahibi olduğu DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz 

konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisansın iptal 

edilmesine karar verildiği ve Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın 

saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/5/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.07.2020 tarihli ve 9454-22 sayılı kararı ile 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No: 4 D: 43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 09.10.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6742/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İş Merkezi No: 5/35 

Ataşehir/İstanbul adresinde 20.09.2012 ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisans kapsamında faaliyet 
gösteren E Maxpet Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, 31.12.2019 tarihinde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca E Maxpet Yapı İnşaat 
Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 04.03.2020 tarihli ve 
11796 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 08.06.2020 tarihli ve 795 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 Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İş Merkezi No: 5/35 
Ataşehir / 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.  6742/7/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.07.2020 tarihli ve 9482-22 sayılı kararı ile 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No: 4 D: 43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 04.09.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
tutarlı veriler içermemesi ve/veya bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
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yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6742/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
CNG/2807-1/222 numaralı CNG (İletim ve Dağıtım) Lisansı sahibi Gazkom Doğalgaz 

Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (3890691289) tarafından işlenen Kurum tarafından 
istenilen bilgi/belgelerin zamanında/eksiksiz gönderilmemesi 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 2/07/2020 tarihli ve 1050 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.  6742/9/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.04.2020 tarihli ve 9314-18 sayılı kararı ile 

DAĞ/4030-2/31528 lisans sahibi “Yakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No: 6/1/253 Pendik İstanbul” adresinde 

mukim Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.07.2019 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon 

sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma 
bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 6.250.000,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 6.250.000,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 
1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu, 
3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No: 6/1/253 Pendik /İstanbul adresinde 20.09.2012 ve 

DAĞ/4030-2/31528 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Molaver Akaryakıt Dağıtım 
Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31.12.2019 tarihinde 

Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen 
aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 

hükümleri uyarınca Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 13.04.2020 tarihli ve 17556 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 



 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16.04.2020 tarihli ve 523 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 Kirazlık Mah. Atatürk Blv. No: 2/2 Tekkeköy/Samsun 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. 

 6742/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Güney Mah. Kahraman Sok. No: 12/4 Körfez/Kocaeli adresinde 03.10.2013 ve DAĞ/4637-

3/33304 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, 26.08.2020 tarihinde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Nafta 
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 26.08.2020 tarihli ve 12133 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.06.2020 tarihli ve 818 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 Cennetyatağı Mah. 701 Sok. No: 11/3 Edremit / Balıkesir 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. 

 6742/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Ahmet Yesevi Mahallesi No: 446 D-400 Karayolu Musa Şahin Bulvarı Merkez-

Osmaniye” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/13943 lisans numaralı Osmaniye 80 Petrol 
Ürünleri ve Oto Gaz İstasyonu İşletmeciliği Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 
hükümleri uyarınca 11.12.2019 tarihli ve 55066 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 17.12.2019 tarihli ve 1192 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, 
söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 



 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çakmak Mahallesi Konya- Ereğli Caddesi No: 2469 Ereğli/Konya adresinde 23.03.2018 

ve BAY/939-82/39808 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Özdemirler Petrol Nakliyat 
Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.12.2017 tarihinde lisanssız bayilik faaliyeti 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Özdemirler 
Petrol Nakliyat Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 03.02.2020 tarihli ve 6229 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 02.05.2020 tarihli ve 630 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 Kemalpaşa Mah. Öztürk Sk. No: 6 Ulukışla/Niğde 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. 

 6742/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çakmak Mahallesi Konya- Ereğli Caddesi No: 2469 Ereğli/Konya adresinde 23.03.2018 

ve BAY/939-82/39808 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Özdemirler Petrol Nakliyat 
Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.01.2019 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Özdemirler Petrol Nakliyat Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
03.06.2020 tarihli ve 22645 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.07.2020 tarihli ve 1105 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 Kemalpaşa Mah. Öztürk Sok. No: 6 Ulukışla/Niğde 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. 

 6742/15/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.06.2020 tarihli ve 9416-30 sayılı kararı ile 

Bay/939-82/40154 lisans sahibi “Sanayi Mah. Gökmavi Sok. Akaryakıt İstasyonu /1 İzmit 

Kocaeli” adresinde mukim Salpet Nakliye Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 06.09.2018 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine 

yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 

kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 

ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

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

açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/16/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kemalpaşa Mah. Yanyol Cad. No: 13 Bağcılar/İstanbul adresinde 27.04.2016 ve 

DAĞ/6240-2/36851 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Smart Akaryakıt Dağıtım Anonim 

Şirketi’nin, 26.08.2020 tarihinde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması 

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

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Smart Akaryakıt 

Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 26.08.2020 tarihli ve 12095 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 



 

Soruşturma sonucu düzenlenen 09.06.2020 tarihli ve 809 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 Yalı Mah. 6523 Sk. No: 32 / B Blok D: 506 Karşıyaka/İzmir 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. 

 6742/17/1-1 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

EÜ/3969-10/2414 numaralı lisans sahibi Üçzait Elektrik Üretim Limited Şirketi 

tarafından işlenen ilerleme raporu sunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin elektrik 

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 17.04.2020 tarihli ve 534 sayılı 

Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere 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 Kuruma gönderilmesi gerektiği ve 

süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6742/18/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/06/2020 tarihli 9417-1 ve 9417-2 sayılı 

Kararları ile İTS/023 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ykn Mekanik 

Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (9810959701) tarafından işlenen dağıtım 

şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunulması fiiline yönelik yapılan 

değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket 

etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına 

ve ayrıca kişinin sahibi olduğu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının iptal edilmesine karar 

verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararları, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararları, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca söz konusu Kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 

idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6742/19/1-1 


