
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin “Lisansların Sona Ermesi ve İptali” başlıklı 17 nci maddesinde yer alan: 

“Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda 

Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar;… e) 

Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin 

geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek 

tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu 

sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,… sona erdirilir.” hükmü 

uyarınca, 26/01/2017 tarihli ve MYĞ/6879-1/37922 numaralı madeni yağ lisansı sahibi BİO 

PERFORMANS PETROL ÜRÜNLERİ KİMYEVİ MADDE İNŞAAT NAKLİYAT 

OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ’nin; TSE belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE 

belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ 

ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate 

alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilânen tebliğ olunur. 10199/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2. blok No: 44/b Daire: 16 

Ataşehir/İstanbul adresinde 22.02.2018 ve DAĞ/7702-1/39704 sayılı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 

12.09.2018 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 Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 24.10.2019 tarihli ve 47317 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 31.10.2019 tarihli ve 1025 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 Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2. blok No: 44/b Daire: 16 

Ataşehir / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 

kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 56 / İstanbul adresinde 13/08/2015 ve 

DAĞ/5729-1/35875 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bigoil Akaryakıt Nakliyat 

Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 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 İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim 

Şirketi nezdinde 16/09/2019 tarihli ve 41218 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 935 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 Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. Sibel Apt. No: 161 K: 2 D: 3 Şişli / İstanbul 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/2/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-26 sayılı kararı ile, 

BAY/450/-570/02557 lisans sahibi “Zahit Mahallesi Çil Mevkii Erzurum Yolu Üzeri Bayburt” 

adresinde mukim Cemal Konca tarafından işletilen tesiste 01.04.2012 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 6 ncı 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. 

 10205/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/09/2019 tarihli ve 8836-19 sayılı kararı ile, 

MYĞ/4547-1/33123 lisans sahibi “İstanbul Yolu 30. Km. Dağyaka Köyü Denge Petrol 1-2 

Kahramankazan Ankara” adresinde mukim Denge Petrol Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat 

Pazarlama Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23/05/2017tarihinde yapılan denetimde 

madeni yağ tesisinden alınan satışa hazır ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmaması 

nedeniyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 439.075,-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; 439.075,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 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. 

 10205/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-28 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33476 lisans sahibi “Samsun - İstanbul E-80 Devlet Karayolu 7. Km Caddesi 

Çerkeş Çankırı” adresinde mukim Doğagaz Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 21.03.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı 

ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 

içermemesi 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 6 ncı 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. 

 10205/5/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-31 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5045-1/34311 lisans sahibi “Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 

No: 8 Kat: 9 Daire: 58 Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.07.2017 tarihinde yapılan denetimde 

bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen 

aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 6 ncı 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. 

 10205/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05.09.2019 tarihli ve 8822-17 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 29.06.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin 

çalışmaması 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 6 ncı 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. 

 10205/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.08.2019 tarihli ve 8798-17 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 05.05.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 

sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 6 ncı 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. 

 10205/8/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.08.2019 tarihli ve 8798-16 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 14.05.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemine 

müdahalesine ilişkin 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 6 ncı 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. 

 10205/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No: 4 D: 43 Ümraniye / İstanbul 

adresinde 14/07/2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 24/05/2018 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 

Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 8/05/2019 tarihli ve 21964 sayılı Başkanlık 

Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22/08/2019 tarihli ve 811 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 Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphıll Court 1a Kapı No: 3 Daire No: 108 Ataşehir / 



İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 

konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 

Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 

aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-35 sayılı kararı ile, 

BAY/455-65/04904 lisans sahibi “Bodrum-Milas Karayolu Dörttepe Köyü Mevkii Milas Muğla” 

adresinde mukim Erdal İnşaat Turizm Tekstil Petrol Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 10.07.2007 tarihinde yapılan denetimde ilgili teknik düzenlemelere 

aykırı akaryakıt ikmal etmek fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 

50.000,-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; 50.000,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 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. 

 10205/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.09.2019 tarihli ve 8856-19 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32465 lisans sahibi “E-80 Karayolu Üzeri Aşut Köyü Bük Mevkii No: 43/1 

Refahiye Erzincan” adresinde mukim Erpet Egebey Petrol İnşaat Nakliyat Turizm Gıda 

Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 30.10.2018 

tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtın tağşiş edilmesi fiilinin tespit edilmesi 



nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.000.000,-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; 1.000.000,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 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. 

 10205/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

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

adresinde 5/10/2016 ve DAĞ/6518-7/37443 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.’nin, Nisan 2017 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 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 16/09/2019 

tarihli ve 41348 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 928 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 Soğanlık Yeni Mahallesi Baltacı Mehmetpaşa Sokak Ac Yapı Moment İstanbul Sit. B-

Blok Apt. No: 4b/256 Kartal/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ 

edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları 

Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/13/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.09.2019 tarihli ve 8836-14 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/26340 lisans sahibi “Aşağı Elmahacılı Köyü İbrahim Fakılı Mevkii Yozgat Yolu 4. 

Km. Yerköy Yozgat” adresinde mukim Gün&Ay Tarım Yakıt Gıda Ve Nakliye Ticaret Ve 

Pazarlama Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.04.2018 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 6 ncı 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. 

 10205/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kamberiye Mahallesi Harran Üniversitesi Caddesi No: 3/1 Haliliye/Şanlıurfa adresinde 

25/11/2015 ve BAY/939-82/36222 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haliliye 

Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd Şirketi’nin, 24/01/2018 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 İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Haliliye Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd Şirketi nezdinde 10/09/2019 

tarihli ve 40495 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11/09/2019 tarihli ve 855 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 Kamberiye Mahallesi Harran Üniversitesi Caddesi No: 1/1b Haliliye / Şanlıurfa 



adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-30 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/35640 lisans sahibi “Çavuşağa Mahallesi Göstenlik Sokağı No: 9/1 Kocasinan 

Kayseri” adresinde mukim Karşı Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 18.07.2017 tarihinde yapılan denetimde kurulu 

otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması 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 6 ncı 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. 

 10205/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Cemil Topuzlu Caddesi 18 Mart Sokak No: 36/3 Göztepe Kadıköy / İstanbul adresinde 

23/07/2015 ve DAĞ/5702-2/35811 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kas Petrol 

Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, Şubat 2017 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 



Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kas Petrol Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 17/09/2019 tarihli ve 41392 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 929 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 Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Capital Tower Kapı No: 9 Daire No: 74 

Küçükçekmece/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 

kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No: 44 Daire: 22 Maltepe / İstanbul adresinde 3/08/2017 

ve DAĞ/7220-5/38846 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Maxi Enerji Anonim 

Şirketi’nin, Aralık 2017 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Maxi 

Enerji Anonim Şirketi nezdinde 17/09/2019 tarihli ve 41486 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 933 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 Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul B Blok Apt. No: 44/89 Maltepe / İstanbul 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 26.09.2019 tarihli ve 8856-2 sayılı Kararı ile; EÜ/3498-2/2144 numaralı üretim 

lisansı sahibi MB Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin ortaklık yapısında onaya tabi pay 

değişikliğini Kurumdan onay almaksızın gerçekleştirmesinin 4628 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendine, 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine ve 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 

ve söz konusu aykırılığın 18.03.2019 tarihli ve 13564 sayılı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 

Oluru ile giderildiği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca söz konusu aykırılığın 

tekrarlanmaması hususunda ihtar edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın 



sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin 

bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 

uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 10205/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-32 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31931 lisans sahibi “Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi No:85 Adapazarı 

SAKARYA” adresinde mukim Mhm Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

06.07.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi 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 6 ncı 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. 

 10205/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat: 3 Daire: 31 Ataşehir / İstanbul 

adresinde 2/05/2013 ve DAĞ/4385-5/32550 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 

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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 



Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım 

Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 18/09/2019 tarihli ve 41690 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 924 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. Kapı No: 696 Daire No: 5 Konak/İzmir adresine 

gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 

yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10205/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Çamlık Mahallesi Dinç Sokak No: 4/19 Ümraniye / İstanbul adresinde 4/06/2013 ve 

DAĞ/4433-1/32743 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt Ve Gaz 

Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 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 İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 

18/09/2019 tarihli ve 41689 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 923 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 Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Bulv. Newista Residence C Blok Kat: 5 

Daire: 44 Esenyurt / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/22/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19/09/2019 tarihli ve 8842-13 ve 8842-14 sayılı 

kararları ile, MYĞ/6647-1/37686 lisans sahibi “Çiftlik Mah. İsmet Paşa Cad. 49/1 İlkadım 

Samsun” adresinde mukim Olg Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi tarafından işletilen tesiste 08/12/2016 tarihinde yapılan denetimde temin edilen baz 

yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu edilmesi ve 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 her bir karar için 

422.879,-TL ve 84.575,-TL olmak üzere toplam;507.454,-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; 507454,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 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. 

 10205/23/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Cevizlik Mahallesi Hüsveriye Sokak No: 9 Fıratlı Pasajı K: 3 No: 21-22 Bakırköy / 

İstanbul adresinde 3/3/2011 ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin, Temmuz 2017 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Poil Petrol Ürünleri Dağıtım 

İşletmeleri Anonim Şirketi nezdinde 18/09/2019 tarihli ve 41653 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 942 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 Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş Merkezi Kapı No:4B B Blok 

Girişi Kat:3 Daire:21 Pendik/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ 

edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları 

Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/24/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.09.2019 tarihli ve 8836-17 sayılı kararı ile, 

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 

Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.07.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların 

Kuruma bildirilmemesi 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 6 ncı 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. 

 10205/25/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

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

Ataşehir / İstanbul adresinde 3/07/2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi 

nezdinde 18/09/2019 tarihli ve 41654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 939 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 Sanayi Mah. Çelikyay Sok. No: 15/5 İzmit / Kocaeli adresine gönderilmesine rağmen 

ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 

içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 

Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/26/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05.09.2019 tarihli ve 8822-14 sayılı kararı ile,  

“Yenişehir M. 12 Sk. Ferahevler E Ada /35  Denizli” adresinde mukim Süheyla Yeşildağ 

tarafından işletilen tesiste 21.02.2018 tarihinde yapılan denetimde Kurumdan alınmış herhangi bir 

izne sahip olmaksızın akaryakıt harici ürün temin etmek 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 6 ncı 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. 

 10205/27/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Ulukışla / Niğde adresinde 1/06/2009 ve BAY/939-82/26099 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Tekir Petrol Nakliye Gıda Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 17/05/2010 tarihinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 



düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek ve akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, 

düzenek, ekipman bulundurma 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 Tekir Petrol Nakliye Gıda Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

nezdinde 24/06/2019 tarihli ve 28767 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12/09/2019 tarihli ve 865 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 E-90 Karayolu Üzeri Tahtaköprü Mevkii Kapı No: 5-6 Daire No: 5 Ulukışla / Niğde 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10205/28/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.10.2019 tarihli ve 8883-4 sayılı kararı ile, 

lisans sahibi “Küçükbalıklı Mah. Fevzibey Cad. /26 /2 Osmangazi / Bursa” adresinde mukim 

Uludağ Geri Dönüşüm Enerji Tehlikeli Atık Yağ Geri Kazanım Ve Madeni Yağlar İşletmesi 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.03.2018 tarihinde yapılan 

denetimde lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.436.030,-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; 1.436.030,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 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. 

 10205/29/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.09.2019 tarihli ve 8842-17 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/34605 lisans sahibi “İsabalı Köyü Çukurtarla Mevkii Pamukova Sakarya” adresinde 

mukim Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 

tesiste 11.05.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 

göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi 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 6 ncı 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. 

 10205/30/1-1 


