Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Ataş Methali 6594 Sok. No:61 Karaduvar/Mersin adresinde 10.03.2005 ve BAY/450249/02236 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ağaoğlu Otomotiv Petrol
Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 06.11.2007 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 Ağaoğlu Otomotiv Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi nezdinde 04.10.2019 tarihli ve 44441 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 14.10.2019 tarihli ve 982 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 Çankaya Mah. İstiklal Cad. Hürriyet İş Hanı K:4 No:2 Akdeniz/Mersin adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
102/1/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.11.2019 tarihli 8927-13 ve 8927-14 sayılı
kararları ile, BAY/939-82/38541 lisans sahibi “Yavuzselim Mahallesi No:129 Sümrü Küme
Evleri Taşpınar ( Ada:- , Pafta:10 , Parsel:4574 ) Merkez Aksaray” adresinde mukim Amazon
Petrol Gıda İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 26.12.2019
tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon
sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle,
bahse konu kişi hakkında 125.000,-TL ve 125.000,-TL olmak üzere toplam;250.000,-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 kararlarda belirtilen toplam 250.000,-TL
tutarındaki idari para cezasının,
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.11.2019 tarihli ve 8927-12 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/38541 lisans sahibi “Yavuzselim Mahallesi No:129 Sümrü Küme Evleri Taşpınar
Merkez Aksaray” adresinde mukim Amazon Petrol Gıda İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited
Şirketi tarafından işletilen tesiste 26.12.2019 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.
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 altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bağlıca Mahallesi 1095. Sokak Hilalpark Konutlatı Apt. No:5/1 Etimesgut Ankara
adresinde ve DAĞ/6663-3/37733 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asmir
Petrolcülük Anonim Şirketi’nde Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19.03.2019
tarihinde yapılan denetimde dağıtıcının sözleşmeli bayisinde süresi içerisinde kurumsal kimlik
çalışmalarını tamamlamadığı tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve
8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat
uyarınca söz konusu firma hakkında 18.11.2019 ve 51779 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın
tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi gerektiği, ayrıca niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden
itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa
faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ
edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
102/4/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bağlıca Mahallesi 1095. Sokak Hilalpark Konutlatı Apt. No:5/1 Etimesgut / Ankara
adresinde 15.12.2016 ve DAĞ/6663-3/37733 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren
Asmir Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 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 Asmir Petrolcülük Anonim Şirketi nezdinde 12.09.2019 tarihli ve 40930
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 08.11.2019 tarihli ve 1048 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 Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2/549 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderilmesine
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz)
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/5/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 8947-16 sayılı kararı ile,
DAĞ/7702-1/39704 lisans sahibi “Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2.Blok
No:44/B Daire:16 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 16.11.2018 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.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL
tutarındaki idari para cezasının,
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/6/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/10/2019 tarihli 8883-2 ve 8883-3 sayılı
Kararları ile; 2014-FR-02685 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ayşegül
Aydın (670907482) tarafından işlenen dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalede
bulunulması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili
mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında
yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına ve ayrıca kişinin sahibi olduğu İç Tesisat ve Servis
Hatları Sertifikasının iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararları, tebliğ
edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararları, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/7/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Atalar Mahallesi Doğan Caddesi No:4 Körfez / Kocaeli adresinde 30.12.2014 ve
BAY/939-82/35023 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bektaş Petrol Ürünleri
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 05.10.2019 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 Bektaş
Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43266 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 16.10.2019 tarihli ve 983 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 Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir Sitesi K2 Blok Apt No:2/1/292
Bağcılar/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/8/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DTS/5267-8/368 numaralı Toptan Satış Lisansı sahibi Coren Doğalgaz İthalat İhracat
Ve Toptan Satış Anonim Şirketi (2120459413) tarafından işlenen Kurum tarafından istenilen
bilgi/belgelerin zamanında/eksiksiz gönderilmemesi fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı
hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma
kapsamında hazırlanmış olan 10/04/2019 tarihli ve 963 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.
102/9/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen Mevkii Bolu adresinde 28.11.2008 ve
BAY/939-82/25284 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çoruk Akaryakıt
Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 12.02.2010
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 Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat
Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 24.10.2019 tarihli ve 47369 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 31.10.2019 tarihli ve 1016 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 Yıldızevler Mah. Kişinev Cad. No:20/13 Çankaya / Ankara adresine gönderilmesine
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz)
gün içerisinde Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4

Çankaya/Ankara adresindeki

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

—— • ——

102/10/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen Mevkii Bolu adresinde 28.11.2008 ve
BAY/939-82/25284 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çoruk Akaryakıt
Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 12.02.2010
tarihinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmal 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 Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 24.10.2019 tarihli ve 47369 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 30.10.2019 tarihli ve 1008 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 Yıldızevler Mah. Kişinev Cad. No:20/13 Çankaya / Ankara adresine gönderilmesine
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz)
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4

Çankaya/Ankara adresindeki

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/11/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi No:10/5 Gebze / Kocaeli adresinde 12.12.2013 ve
DAĞ/4757-2/33544 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar
Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 03.10.2018
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 Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz
İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 31.10.2019 tarihli ve 48222 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 12.11.2019 tarihli ve 1060 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, Mustafa Kemal Mahallesi
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/12/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24/10/2019 tarihli ve 8908-17 sayılı kararı ile,
7440481688 vergi numaralı DAĞ/4754-2/33544 lisans sahibi Arapçeşme Mahallesi Kavak
Caddesi No:10/5 Gebze Kocaeli adresinde mukim Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve
Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 2018 Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 448.750,-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; 448.750,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde
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.
102/13/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bahçelievler Mahallesi Isparta Yolu Caddesi No:11 Beyşehir / Konya adresinde
01.06.2016 ve BAY/939-82/36963 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dostpet
Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 14.12.2017 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 Dostpet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27.09.2019
tarihli ve 43224 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 12.11.2019 tarihli ve 1062 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 Bahçelievler Mahallesi Otogar Caddesi No:9 Beyşehir / Konya adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.

—— • ——

102/14/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bahçelievler Mahallesi Isparta Yolu Caddesi No:11 Beyşehir / Konya adresinde
01.06.2016 ve BAY/939-82/36963 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dostpet
Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 19.01.2018 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 Dostpet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43224 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 12.11.2019 tarihli ve 1061 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 Bahçelievler Mahallesi Otogar Caddesi No:9 Beyşehir / Konya adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.

102/15/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3/10/2019 tarihli ve 8870-21 sayılı kararı ile,
3300508643 vergi numaralı 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 hakkında 2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 90.000,-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; 90.000,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde
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.
102/16/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Yurtbaşı Mah. Yurtbaşı Sk. No:83 Kula/Manisa adresinde ve BAY/939-82/37121 sayılı
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Enes Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 09.06.2017 tarihinde
yapılan denetimde lisans sahibinin akaryakıt istasyonundan sözleşmeli dağıtıcı firmasının
kurumsal kimlik belirtileri dışında başka bir dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik belirtilerini
mevzuatta belirtilen süre içerisinde kaldırmadığı tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin,
14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 27.11.2019 ve 53258 sayılı yazıyla
mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren mevzuata aykırılığın tekrar
edilmemesi gerektiği, ayrıca niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden
itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa
faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ
edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
102/17/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İsmet Atlı Cad. No:26 Sarıçam / Adana adresinde
10.04.2008 ve MYĞ/1567-7/24178 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gema
Madeni Yağlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 13.07.2017 tarihinde madeni yağ
tesisinden alınan satışa hazır ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmaması 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 Gema Madeni Yağlar
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 07.11.2019 tarihli ve 49559 sayılı Başkanlık Oluru
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 19.11.2019 tarihli ve 1096 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 Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İsmet Atlı Cad. No:26 Sarıçam / Adana
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/18/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli ve 8870-71 sayılı kararı ile,
LPG-bay/941-54/18924 sayılı lisans sahibi No:166 Yazıbaşı Merkez-Tokat adresinde mukim
Hanoil Petrol İnşaat Taşımacılık Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 20.02.2019 tarihinde yapılan denetimde LPG dolumu /ikmali yapılan
bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin tamamının LPG Yetkili
İşletme Personeli olmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam
100.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı, adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para
cezasının;
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25'lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/19/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Selçuklu / Konya adresinde 02.12.2010 ve MYĞ/2901-3/28663 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Hira Madeni Yağ Ambalaj Kimya Nakliye İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nin, 11.04.2018 tarihinde kapasite raporunda yer almayan ürünleri
üretmek ve/veya kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmak suretiyle lisansının
verdiği haklar dışında faaliyette bulunması 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 Hira Madeni Yağ Ambalaj Kimya Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 15.10.2019 tarihli ve 45787 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 04.12.2019 tarihli ve 1138 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 Horozluhan Mah/Semt Çarman Sk. No: 18 Selçuklu / Konya adresine gönderilmesine
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz)
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/20/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3/10/2019 tarihli ve 8870-47 sayılı kararı ile,
5270492917 vergi numaralı DAĞ/5702-2/35811 lisans sahibi Cemil Topuzlu Caddesi 18 Mart
Sokak No:36/3 Göztepe Kadıköy İstanbul adresinde mukim Kas Petrol Ürünleri Ve Kimyevi
Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 2018 Ocak,Şubat Ve Mart tarihi/tarihleri
için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse
konu kişi hakkında toplam 146.250,-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; 146.250,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde
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.
102/21/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli 8908-14 ve 8908-15 sayılı
kararları ile, Bay/939-82/35327 lisans sahibi “Yolçatı Köyü 1.sokak No.100 Merkez Bolu”
adresinde mukim Mbs Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 08.03.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında 100.520,-TL ve 125.000,-TL olmak üzere toplam;225.520,-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 kararlarda belirtilen toplam 225.520,-TL
tutarındaki idari para cezasının,
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/22/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
İTS/1203001906 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Mech Tech
Mühendislik Danışmanlık Doğalgaz Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (6130944301)
tarafından işlenen İç tesisat yapım ve hizmet faaliyetlerinde dağıtım şirketine bildirilmeyen /
istihdam edilmeyen /mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan kişi çalıştırılması fiilinin doğal gaz
piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında
açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 12/3/2019 tarihli ve 1126 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.
102/23/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.05.2010 ve 29.04.2010 tarihli 2569-117 ve
2546-83 sayılı kararları ile, BAY/432-278/01208 lisans sahibi “Kirazlıyalı Mah. Gazi Mustafa
Kemal Cad. No 171 CA Körfez Kocaeli” adresinde mukim Olgaç Nakliyat Petrol Ürünleri
İnşaat Tic.Turz.Ltd.Şti.tarafından işletilen tesiste 11.06.2007 tarihinde yapılan denetimde
sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve 19.06.2007 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart
ve seviyede ulusal marker içermemesi fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 10.000,-TL ve 120.000,-TL olmak üzere toplam;130.000,-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 130.000,-TL
tutarındaki idari para cezasının,
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/24/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3/10/2019 tarihli ve 8870-24 sayılı kararı ile,
7220471833 vergi numaralı DAĞ/3105-1/29092 lisans sahibi Cevizlik Mahallesi Hüsveriye
Sokak No:9 Fıratlı Pasajı K:3 No: 21-22 Bakırköy İstanbul adresinde mukim Poil Petrol
Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi hakkında 31.12.2018 tarihi/tarihleri için ulusal
stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 919.750,-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; 919.750,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde
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.
102/25/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Cevizlik Mahallesi Hüsveriye Sokak No:9 Fıratlı Pasajı K:3 No: 21-22 Bakırköy /
İstanbul adresinde 03.03.2011 ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin, 31.12.2018 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 12.09.2019 tarihli ve 40928 sayılı Başkanlık Oluru
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 08.11.2019 tarihli ve 1055 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 Mah. Osmanlı Blv. 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 Mustafa Kemal Mahallesi
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/26/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.11.2019 tarihli 8927-20 ve 8927-21 sayılı
karları ile, BAY/939-82/37963 lisans sahibi “Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi
No:88/A Esenyurt İstanbul” adresinde mukim Rb Turizm Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi tarafından işletilen tesiste 05.02.2019 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde
akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya
dolumu yapılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 125.000,-TL ve
124.373,-TL olmak üzere toplam;249.373,-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 249.373,-TL
tutarındaki idari para cezasının,
1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılabileceği,
5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği,
6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/27/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Taşpınar Kasabası Yavuzselim Mahallesi Sümrü Küme Evleri No: 131 Merkez / Aksaray
adresinde 17.05.2017 ve BAY/939-82/38511 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren
Sega Petrol Gıda İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 31.05.2018 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 Sega Petrol Gıda İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi nezdinde
06.11.2019 tarihli ve 49192 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 13.11.2019 tarihli ve 1065 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 Taşpınar Kasabası Yavuzselim Mahallesi Sümrü Küme Evleri No: 131 Merkez /
Aksaray adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
102/28/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15.08.2019 tarihli ve 8793-4 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33542 lisans sahibi “Köy Sokağı No:98/A Ömertepe (elmalık) Köyü Merkez Bolu”
adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 23.08.2017 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.
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 altıncı fıkrası ve 5015 sayılı

kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği,
2-

Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu,
3-

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi

Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı,
4-

Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik

indirimden yararlanılabileceği,
5-

Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme

talebinde bulunulabileceği,
6-

Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Köy Sokağı No:98/A(Ada:- , Pafta:- , Parsel:378) Ömertepe (Elmalık) Köyü Merkez Bolu
adresinde

ve BAY/939-82/33542 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Simra

Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekip Şubesi ile Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve
İstihbarat Müdürlüğü tarafından 13.12.2018 tarihinde yapılan denetimde Fiyat ilanı yapılmadan
akaryakıt satışı yapılması ve zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya

faaliyetlerin sigortalanmaması tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve
8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat
uyarınca söz konusu firma hakkında 23.10.2019 ve 48250 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30
(otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma
iade edilmiştir.
Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata
aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar
süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa
faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda
da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek
hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış)
gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

—— • ——
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Gültepe Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi No:66 Reyhanlı/Hatay adresinde 12.04.2012
ve BAY/939-82/30818 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zaimoğlu Akaryakıt
Uluslararası Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.05.2018
tarihinde 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 Zaimoğlu Akaryakıt
Uluslararası Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 16.05.2019
tarihli ve 23278 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 19.07.2019 tarihli ve 751 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 Gültepe Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi No:66 Reyhanlı / Hatay adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
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