Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-21 sayılı kararı ile
BAY/939-82/36815 lisans sahibi “Elmalık Köyü Ömertepe Köy Sok. No:99 Merkez Bolu”
adresinde mukim Abantpark Enerji Akaryakıt Nakliyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 15.03.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar
dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti
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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/1/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-8 sayılı Kararı ile; 12
numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ahmet Denli-Sistem Doğalgaz ve
Mühendislik (2920638522) tarafından işlenen dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara
müdahale bulunulması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan
böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve
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 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/2/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-33 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35682 lisans sahibi “Gerede-mengen Yolu 4. Km Eskiçağa Köyü Yeniçağa Bolu”
adresinde mukim Aklen Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
10.10.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Peyas Mahallesi 466. Sokak Yılmaz-2004 Sitesi No:2-4 Kayapınar-Diyarbakır adresinde
29/06/2017 ve BAY/939-82/38700 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altunlar
Demir Çelik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 2018
yılı aralık ayı tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve Kurulu otomasyon
sistemine müdahale 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 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Altunlar Demir Çelik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi İç Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 18/07/2019 tarihli ve 33067 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 26/07/2019 tarihli ve 762 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 Peyas Mahallesi 466. Sokak Yılmaz-2004 Sitesi No:2-4 Kayapınar-Diyarbakır
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.
8435/4/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
İTS/DERG/0175 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Artı Bir Doğalgaz
Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (0850409814, ) tarafından işlenen Dağıtım
şirketinin proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı
hatlara müdahale bulunulması, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal
gaz kullanımına neden olunulması fiillerin 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 07.08.2019 tarihli ve 787 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.
8435/5/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-28 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/32251 lisans sahibi “Akköprü Mahallesi No:190 Özalp Yolu Üzeri 5. Km. Merkez
Van” adresinde mukim Atilla Özğan tarafından işletilen tesiste 28.02.2017 tarihinde yapılan
denetimde Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.000.000, -TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil
işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 1 aylık süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/6/1-1

—— • ——

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,
16/11/2018 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 uncu maddesi hükümleri uyarınca Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 30/07/2019 tarihli ve 35356 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma sonucu düzenlenen 08/08/2019 tarihli ve 791 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.
8435/7/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 08.08.2019 tarihli ve 8786-3 sayılı Kararı ile; EÜ/5440-3/03224 numaralı üretim
lisansı sahibi Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ilerleme
raporlarını sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci
fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu aykırılığın daha sonradan giderildiği anlaşıldığından,
mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket
edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın
sonlandırılmasına karar verildiği ve 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 edilir.
8435/8/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Sağlık Mahallesi Beyşehir Caddesi No:84 Meram/Konya adresinde 19/10/2015 ve
BAY/939-82/36077 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çi-As Kimyevi Madde Ve
Boya Petrol Ürünleri Plastik Makine İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
12/12/2017 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 uncu maddesi hükümleri uyarınca ÇiAs Kimyevi Madde Ve Boya Petrol Ürünleri Plastik Makine İthalat İhracat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 11/07/2019 tarihli ve 32247 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 30/07/2019 tarihli ve 773 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 Sağlık Mahallesi Beyşehir Caddesi No:84/1 Meram/Konya 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.
8435/9/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-5 sayılı Kararı ile;
12031302 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi DERYA ÜSTÜNER
(52348258018) tarafından işlenen dağıtım şirketinde kayıtları bulunan sigortalı personelinin işten
çıkmış olmasına rağmen durumu dağıtım şirketine bildirmeksizin faaliyetlerine devam etmesi
fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat
hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve 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 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/10/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi No:10/5 Gebze/Kocaeli adresinde 12/12/2013 ve
DAĞ/4754-2/33544 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar
Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde
Ulusal petrol stok 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 Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz
İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 25/04/2019 tarihli ve 19817 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 07/08/2019 tarihli ve 789 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 Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Apt No:1
A/1324 Şİşli-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.
8435/11/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-26 sayılı kararı ile,
BAY/535-114/14021 lisans sahibi “Yüreğir Adana-kozan Yolu Kılıçlı Köyü Mevkii Yüreğir
Adana” adresinde mukim Erdoğanlar İnş. Taah. Gıda Akaryakıt Ürü. Turz. Nakl. Tar. Yem
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.03.2018 tarihinde yapılan
denetimde Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.000.000, -TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil
işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 1 aylık süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/12/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Samsun İstanbul E-80 Devlet Karayolu Çerkeş-Çankırı” adresinde mukim LPGDAĞ/5237-1/15442 lisans numaralı Esgaz Lpg Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste lisansın verdiği haklar dışında faliyette bulunması fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi
hükümleri uyarınca 19.02.2019 tarihli ve 9038 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 02.08.2019 tarihli ve 778 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak,
söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle,
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/13/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.07.2019 tarihli ve 8740-22 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/28410 lisans sahibi “Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri No:232 Gölbaşı Ankara”
adresinde mukim Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 20.02.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede ulusal
marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi 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.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 147.933, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/14/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri (Ada:155, Pafta:M33d-24a03/2, Parsel: -)
Koçak Köyü Ulukışla-Niğde” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/16978 lisans numaralı Ht
Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen
tesiste sözleşmeli dağıtıcısı dışında LPG ikmali yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz
konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 18.12.2018 tarihli ve
57186 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış, 19.12.2018 tarihli ve
2125 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve
savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle,
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-25 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/32219 lisans sahibi “Niğde Kayseri Karayolu Üzeri 33.km. Caddesi Köyiçi Mevkii
Merkez Niğde” adresinde mukim Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 25.08.2019 tarihinde yapılan denetimde

lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına
rağmen bayilik faaliyeti 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/16/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.08.2019 tarihli ve 8774-4 sayılı Kararı ile;
DİH/2838-2/224 numaralı doğal gaz iharacat lisansı sahibi (6080492627) vergi numaralı
Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin tarafından işlenen mevzuatta belirlenen
süre içerisinde kayıtlı elektronik posta adresini Kuruma bildirmemesinin fiiline yönelik yapılan
değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket
etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve 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 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/17/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.07.2019 tarihli ve 8758-7 sayılı kararı ile,
DAĞ/7220-5/38846 lisans sahibi “Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 Maltepe
İstanbul” adresinde mukim Maxi Enerji Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.10.2018
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 1.220.624, -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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624, -TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncumaddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil
işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 1 aylık süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/18/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
No:70/2 Gürleyik Mahallesi Kurupınar Uzun Kavak Küme Evleri Osmancık / Çorum
adresinde 16/05/2017 ve BAY/939-82/38504 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren
Mrt Oil Petrol Akaryakıt Ve Ürünleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
16/07/2018 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 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mrt
Oil Petrol Akaryakıt Ve Ürünleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde
14/06/2019 tarihli ve 27226 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 04/07/2019 tarihli ve 722 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 İstanbul Yolu 10.Km Karaçay Köyü Yavşanlık Mevkii Osmancık/Çorum 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.
8435/19/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş Merkezi Kapı No:4B B Blok Girişi
Kat:3 Daire:21 Pendik İstanbul adresinde 16/06/2008 ve BAY/939-82/24615 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi(Pasifik
Liman İşletmeciliği Petrolcülük Tic.A.Ş.)’nin, 20/06/2016 tarihinde bayilik faaliyeti yapması,
otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet
göstermesi ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 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(Pasifik Liman İşletmeciliği Petrolcülük Tic.A.Ş.) nezdinde 14/09/2018 tarihli ve
42489 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma sonucu düzenlenen 28/11/2018 tarihli ve 1796 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.
8435/20/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Osmangazi Mahallesi Dumlupınar Caddesi No: 156/19 Bayraklı İzmir adresinde
11/12/2012 ve MYĞ/4160-2/31870 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Saralan
Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç Ve Dış Ticaret- Shahram Rezaei Saralan’nin, 12/03/2017
tarihinde yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken akaryakıt harici
ürünü uygunluk yazısı almadan temin etme 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 Saralan Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç Ve Dış Ticaret- Shahram
Rezaei Saralan nezdinde 24/06/2019 tarihli ve 28826 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 02/07/2019 tarihli ve 703 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Kemalpaşa Osb. Mah. İzmir Ankara Yolu (Ansızca Köyü) Kapı No:360 Daire No:A
Kemalpaşa / 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.
8435/21/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.06.2019 tarihli ve 8660-43 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37039 lisans sahibi “E-90 Karayolu Üzeri, Ereğli Makası 13. Km, Tepeköy
Karaağaç Mevkii ( Ada:134, Pafta:M32c-13a, Parsel:10 ) Ulukışla Niğde” adresinde mukim
Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 11.08.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda dağıtıcı firmaya ait
kurumsal kimlik öğelerinin bulunmadığının, başka dağıtıcıya ait kurumsal kimlik öğelerinin
bulunduğunun, lisans başlangıç tarihinden denetim anına kadar yapılan hiçbir satışın otomasyon
sistemine yansımadığının tespit edilmes fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 84.575, -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; 84.575, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/22/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-13 sayılı kararı ile,
lisans sahibi “E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii Ulukışla
Niğde” adresinde mukim Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 14.03.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı
ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen
bayilik faaliyeti 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/23/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.07.2019 tarihli ve 8758-6 sayılı Kararı ile; numaralı Lisanssız/Sertifikasız sahibi (4150448280, 33227157752) numaralı Serkan Gülbahar
tarafından işlenen sertifikasız yapım/hizmet faaliyetinde bulunulması fiiline yönelik yapılan
değerlendirme neticesinde, kişi hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi 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.
Ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu
Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açma
hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/24/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No:156 Çifteler / Eskişehir adresinde 24/02/2017 ve
BAY/939-82/38059 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Titan Akaryakıt
Gayrimenkul Otomotiv Nakliye Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin, 17/08/2018 tarihinde
yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Titan Akaryakıt Gayrimenkul Otomotiv Nakliye Dış Ticaret Sanayi
Limited Şirketi nezdinde 15/05/2019 tarihli ve 23018 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22/07/2019 tarihli ve 755 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 İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı Sok. No:1/Z002 Odunpazarı / Eskişehir 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.
8435/25/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Taşköprü Köyü E-5 Mahallesi No:53/5 Merkez/Düzce adresinde 15/05/2017 ve
BAY/939-82/38497 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tuzoıl Petrol Nakliyat
Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 17/08/2018 tarihinde yeniden satış amaçlı akaryakıt
satılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tuzoıl
Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 15/05/2019 tarihli ve 23018
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22/07/2019 tarihli ve 756 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 Orhanlı Mah. Demokrasi Cad. Kapı No:109/C Daire No:8 Tuzla / 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.
8435/26/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-17 sayılı kararı ile,
BAY/939-8237318 lisans sahibi “Kütahya Eskişehir Karayolu 17.km Merkez Kütahya” adresinde
mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 05.11.2018 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 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/27/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-7 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37318 lisans sahibi “Kütahya Eskişehir Karayolu 17.km, ( Ada: -, Pafta:08,
Parsel:979 ) Merkez Kütahya” adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 03.05.2018 tarihinde yapılan
denetimde otomasyona yansımayan akaryakıt hareketlerinin varlığının tespit edilmesi 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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.
8435/28/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37318 lisans sahibi “Kütahya Eskişehir Karayolu 17.km, Merkez Kütahya”
adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.10.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile
tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı ve
dolumu yapmak 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.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ 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 ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 1 aylık
süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu 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:
Bayraktepe Mahallesi No:160/A Yalova Bursa Yolu Merkez/Yalova adresinde
13/03/2014 ve BAY/939-82/33911 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Uspark
Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 07/03/2017
tarihinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği 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 Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 18/02/2019 tarihli ve 8933 sayılı Başkanlık
Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 07/03/2019 tarihli ve 313 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 Anadolu Mah. İnegöl Bursa Yolu Üzeri Cerrah San Sitesi No:6 İnegöl/Bursa 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.
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