Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kömürcüler Mah/semt Azizoğlu Sk. /172 Döşemealtı / Antalya adresinde faaliyet
gösteren Ayka Çevre ve Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 17.05.2017
tarihinde Kurumdan alınmış herhangi bir izne sahip olmaksızın akaryakıt harici ürün temin etmek
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 Ayka Çevre Ve Atık
Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 20.12.2019 tarihli ve 57253 sayılı Başkanlık
Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22.01.2020 tarihli ve 188 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 Fikirtepe Mah. Duru Sok. No: 7/4 Kadıköy / 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.
3155/1/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.01.2020 tarihli ve 9132-20 sayılı kararı ile,
DAĞ4385-5/32550 sayılı lisans sahibi “Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok
Kat: 3 Daire: 31 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve
Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2017 tarihinde yapılan
denetimde Kurul izni 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 nci 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat: 3 Daire: 31 Ataşehir İstanbul
adresinde 02.05.2013 ve DAĞ/4385-5/32550 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Mimag
Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 01.11.2018 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/A maddesi
hükümleri uyarınca Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi nezdinde 03.01.2020 tarihli ve 376 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 11.02.2020 tarihli ve 299 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 Mehmet Ali Akman Mah. İnönü Cad. No: 696/5 Konak/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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Ömer Çakır- Doğalgaz Isı İklimlendirme (Vergi no: 2220491284) tarafından 27.08.2019
tarihinde işlenen Sertifikasız yapım/hizmet faaliyetinde bulunulması 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 26.12.2019 tarihli ve 1269 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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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
EÜ/3619-1/2201 numaralı lisans sahibi Süper Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından
işlenen ortaklık yapısında onaya tabi pay değişikliklerinin onay alınmaksızın gerçekleştirilmesi
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 16.01.2020 tarihli ve 66 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ETS/3094-14/1848 numaralı lisans sahibi Volt Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış
Anonim Şirketi tarafından işlenen ortaklık yapısında onaya tabi pay değişikliklerinin onay
alınmaksızın gerçekleştirilmesi 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 30.12.2019 tarihli ve 1276 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.
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