Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.04.2019 tarihli ve 8561-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/38896 lisans sahibi “Şenlikköy Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Sokağı No: 11
Bakırköy İstanbul” adresinde mukim Abori Petrol Ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 07.06.2018 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemine
yansımayan satış ve dolum yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Ancak, söz konusu Kurul Kararında 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.
6230/1/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Gerede-mengen Yolu 4. Km Eskiçağa Köyü Yeniçağa / Bolu adresinde 23.06.2015 ve
BAY/939-82/35682 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aklen Petrol İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’nin, 15.02.2018 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 Aklen Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde
27.11.2019 tarihli ve 53143 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiştir.

Soruşturma sonucu düzenlenen 04.03.2020 tarihli ve 359 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 Soğanlı Mahallesi Edirne Caddesi No:14/8 Bahçelievler/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.
6230/2/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-31 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/36963 lisans sahibi “Bahçelievler Mahallesi Isparta Yolu Caddesi No:11 Beyşehir
Konya” adresinde mukim Dostpet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 19.01.2018 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.
6230/3/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.05.2020-9345-1 kararı ile, EÜ/590-2/594
numaralı lisans sahibi Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından işlenen
bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde,
bahse konu kişinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca ilgili
mevzuata aykırılığın 12/31/2020 tarihine kadar giderilmesi hususunda ihtar edilmesine karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin bilinen/tespit edilen adresine
gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. İlgili Kurul Kararı’nın tebliğ tarihinden
itibaren Kurul Kararı’nda belirtilen süre içerisinde söz konusu mevzuata aykırılığın
giderilerek yapılan iş ve işlemlere ilişkin detaylı açıklama, bilgi ve belgelerin
Kurumumuza sunulması gerekmektedir.
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.
6230/4/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-19 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/38501 lisans sahibi “No:70/2 Gürleyik Mahallesi Kurupınar Uzun Kavak Küme
Evleri Osmancık Çorum” adresinde mukim Mrt Oil Petrol Akaryakıt Ve Ürünleri Turizm İnşaat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 16.07.2018 tarihinde yapılan denetimde
kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veye 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 Kararında 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.
6230/5/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.07.2020 tarihli ve 9431-35 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 20.03.2018 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 Kararında 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.
6230/6/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-30 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/36963 lisans sahibi “Bahçelievler Mahallesi Isparta Yolu Caddesi No: 11 Beyşehir

Konya” adresinde mukim Dostpet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 14.12.2017 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 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.
6230/7/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-22 sayılı kararı ile,
lisans sahibi “Karaçayır Mah. Aydın Sk. 2a İş Merkezi 7/7 Merkez Bolu” adresinde mukim
Özaras Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından
işletilen tesiste 13.04.2018 tarihinde yapılan denetimde lisanssız bayilik faaliyeti yapılması
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.521,-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.
6230/8/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.02.2020 tarihli ve 9203-24 sayılı kararı ile,
LPG/BAY941-54/14934 sayılı lisans sahibi Hafıziye Mahallesi No:13 Bölge Trafik Yanı
Başkale-Van adresinde mukim Ramazan Karaman tarafından işletilen tesiste 07.07.2018
tarihinde yapılan denetimde LPG dolumu /ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet
döküm listesinde yer alan kişilerin tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli olmaması fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.000,-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 tutardaki idari para
cezasının;
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci 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 TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı
hesaba yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci 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.
6230/9/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli ve 9323-13 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37468 lisans sahibi “Uluabat Mahallesi Uluabat Sokağı No:304 Karacabey Bursa”
adresinde mukim Pelikan Akaryakıt Lojistik Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 25.09.2018 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 Kararında 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.
6230/10/1-1

