Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.09.2022 tarihli ve 11050-19 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33542 lisans sahibi “Köy Sokağı No:98/A (Ada:- , Pafta:- , Parsel:378) Ömertepe
(Elmalık) Köyü Merkez Bolu” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.03.2015 ve 17.04.2015 tarihlerinde yapılan
denetimlerde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, her
bir denetim tarihi için 80.106,-TL tutarında olmak üzere bahse konu kişi hakkında toplam
160.212,-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 160.212,-TL
tutarındaki idari para cezasının,
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme
süresi içerisinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği veya bu süre
içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,
5- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi,
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.05.2022 tarihli ve 10976-11 sayılı kararı ile,
DAĞ/4385-5/32550 lisans sahibi “Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat: 3
Daire: 31 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 28.07.2017-11.10.2017 tarihleri arasında
yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemine müdahalesine ilişkin 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 altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme
süresi içerisinde yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılabileceği veya bu süre
içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabileceği
5- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi,
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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