
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Altıntepsi Mah/semt Yahya Kemal Cad. Otogar 154/93 Bayrampaşa / İstanbul adresinde 

faaliyet gösteren Artı Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi.’nin, 24.07.2018 tarihinde lisanssız 
bayilik faaliyeti 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 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Artı Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi. nezdinde 20.12.2019 tarihli ve 
57254 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.01.2020 tarihli ve 41 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 Altıntepsi Mah/semt Yahya Kemal Cad. Otogar Kapı No: 93 Daire No: 154 
Bayrampaşa / 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. 1810/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145-19 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 12.09.2018 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.  
 1810/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-24 sayılı kararı ile 

DAĞ/4413-4/32667 lisans sahibi “Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No: 2 D: 2 Pendik İstanbul” 
adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen 
tesiste Ocak 2017 tarihinde yapılan denetimde Kurul izin olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt 
ticareti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.066.327-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 1.066.327-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. 
 1810/3/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ETS/2669-7/1660 numaralı lisans sahibi Cs Uluslararası Toptan Elektrik Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen bildirim 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 21.01.2020-174 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. 

 1810/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No: 8 Kat: 9 Daire: 58 

Ümraniye/İstanbul adresinde 04.06.2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde 
yıllık 60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 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 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 11.12.2019 tarihli ve 55097 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.12.2019 tarihli ve 1208 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 Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Egeboyu B Blok Kapı No: 1b Daire No: 61 
Sancaktepe / 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. 1810/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İTS/ZMR/676 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ferhat Kaya- Dekor 

Doğalgaz (5310307702) tarafından işlenen sertifikasız kişilere iç tesisat proje veya yapım işi 
yaptırılması / sertifikasız kişilerin yaptığı iç tesisatın projelendirilmesi 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 16/12/2019 tarihli ve 1176 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. 

 1810/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Atatürk Mah. Sedef Sok. Ataşehir Rezidance A Blok K: 23 D: 96 Ataşehir / İstanbul 

adresinde 05.10.2016 ve DAĞ/6518-7/37443 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.’nin, 13.12.2018 tarihinde bayisinin otomasyon 
sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma 
bildirilmemesi ve Bayisinin istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, ancak vaziyet 
planı ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında kayıtlı bulunan tank vasıtasıyla akaryakıt satışı 
yapması 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 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gama Pet 
Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. nezdinde 09.12.2019 tarihli ve 54783 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12.12.2019 tarihli ve 1162 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 Altay Çeşme Mah. Seri Sok. A Blok Kapı No: 30-34 Daire No: 65 Maltepe / 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.  1810/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Samurlu Mah. 1253 Sk. Kabaktepe Mevkii /4 A Aliağa / İzmir adresinde faaliyet gösteren 

Petrovey Yalıtım İzolasyon Petrol Ürünleri Nakliyat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 24.02.2020 tarihinde lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti 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 uncu maddesi hükümleri uyarınca Petrovey Yalıtım İzolasyon 
Petrol Ürünleri Nakliyat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14.01.2020 
tarihli ve 2150 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 28.01.2020 tarihli ve 220 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 Samurlu Mah. 1253 Sk. Kabaktepe Mevkii /4 A Aliağa / 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.  1810/8/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No: 5/a Deluxıa Palace K: 15 D: 416 

Ataşehir/İstanbul adresinde 03.07.2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 25.09.2018 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 İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 05.12.2019 tarihli ve 54258 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12.12.2019 tarihli ve 1165 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 Hasanpaşa Mahallesi G-1008 No: 3 / 1 By Concept Sitesi B Blok Kat: 1 Daire: 21 
Sultanbeyli/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.  1810/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/12/2019 tarihli ve 8989-16 sayılı kararı ile 

6420379192 vergi numaralı DAĞ/4479-1/32933 lisans sahibi Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor 
Sümbül Sk. No: 5/a Deluxıa Palace K: 15 D: 416 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Primera 
Enerji Dağıtım A.Ş. hakkında 2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 2.737.500,-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. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 2.737.500,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
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.  1810/10/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 8947-11 sayılı kararı ile, 

MYĞ/4160-2/31870 lisans sahibi “Shahram Rezaei Saralan Kemalpaşa İzmir” adresinde mukim 
Saralan Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç ve Dış Ticaret tarafından işletilen tesiste 12.03.2017 
tarihinde yapılan denetimde yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken 
akaryakıt harici ürünü uygunluk yazısı almadan temin etme 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 
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. 
 1810/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.01.2020 tarihli 9112-18 ve 9112-19 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/26099 lisans sahibi “Çiftehan Kasabası Tahtaköprü Mevkii Ulukışla 
Niğde” adresinde mukim Tekir Petrol Nakliye Gıda Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.05.2010 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi ve 
akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma fiillerinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 137.356,-TL ve 11.446,-TL olmak üzere 
toplam:148.802,-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 148.802,-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. 
 1810/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145-15 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/26684 lisans sahibi “Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu” adresinde mukim 
Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.02.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 147.933,-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 147.933,-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. 

 1810/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2020 tarihli ve 9145/16 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/26684 lisans sahibi “Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu” adresinde mukim 

Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.02.2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda 

gizli seyyar /sabit tank, düzenek, ekipman bulundurma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 

konu kişi hakkında toplam 12.327,-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 12.327,-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. 
 1810/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.12.2019 tarihli ve 9014-42 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/39995 lisans sahibi “Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi 100 Karaatlı Köyü Merkez 
Niğde” adresinde mukim Yeşim Petrolcülük Tarım Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.02.2019 tarihinde yapılan denetimde kurulu 
otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 124.373,-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 124.373,-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. 
 1810/15/1-1 


