Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-63 ve 8397-64 sayılı
kararları ile, LPG-BAY/941-54/14468 sayılı lisans sahibi Gülseren Mahallesi Plevne Caddesi
No:266(Ada:37636, Pafta: -, Parsel:6) Mamak-Ankara adresinde mukim Ankara Has Turizm
İnşaat Oto Kiralama İletişim Nakliye Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 02.03.2015 ve 17.04.2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tesiste ilan
panosunda ilan edilen fiyatın pompa fiyatından farklı olması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,
bahse konu kişi hakkında 419.205,-TL ve 419.205,-TL olmak üzere toplam 838.410,-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; 838.410,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, 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 60
günlük 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.
3482/1/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Akköprü Mahallesi No:190 Özalp Yolu Üzeri 5. Km. Merkez / Van adresinde 3/5/2013 ve
BAY/939-82/32251 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Atilla Özğan’nin,
28.02.2017 tarihinde Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman
bulundurma ve Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine
müdahale edilmesi 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 Atilla Özğan nezdinde 17/12/2018 tarihli ve 56881 sayılı Başkanlık Oluru
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 28/12/2018 tarihli ve 2170 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 Alipaşa Mah. Güneri 2 Sokak Dış Kapı No:5a İç Kapı No:A İpekyolu / Van 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.
3482/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun14.02.2019 tarihli ve 8436-6 sayılı kararı ile,
DAĞ/5729-1/35875 lisans sahibi“Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi No:56 İstanbul”
adresinde mukim Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste mezkur lisans sahibinin 2016 yılı içerisinde yapılan denetimde sahip
olduğu lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve lisans sahibinin Kanuna
karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,11/01/2018 tarihli
ve 7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans
sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup bahse konu kişi
hakkında toplam 422.879,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının
5015 sayılı 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu
DAĞ/5729-1/35875 sayılı lisansın iptal edilmesine 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; 422.879,-TL, tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Eminpaşa Mah. İpek Yolu Bulvarı Kapı No:420/A Edremit/Van adresinde 04.11.2015 ve
BAY/939-82/36136(söz konusu lisans 09.08.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Diyarpet İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, 31/07/2017 tarihinde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon
sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapmak 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 Diyarpet İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi nezdinde 2/8/2019 tarihli ve 7467 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 25/02/2019 tarihli ve 289 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 Eminpaşa Mah. İpek Yolu Bulvarı Kapı No:420/A Edremit/VAN 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.
3482/4/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-20 sayılı kararı ile,
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 tarafından işletilen tesiste 17.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon
sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmamasına rağmen bayinin akaryakıt ikmalinde bulunması ve
Kuruma aykırılık bildiriminin yapılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 972.717,-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; 972.717,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/5/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-23 sayılı kararı ile,
DAĞ/5045-1/34311(söz konusu lisans 31.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Fatih
Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 Ümraniye
İstanbul” adresinde mukim Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste yapılan denetimde 2018 yılı Ocak-Nisan-Mayıs-aylarında izin bedeli yatırmadan
ve izin almadan dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi yaptığı 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 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/6/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-45 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35470(söz konusu lisans 21.06.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Gedelek Mahallesi No:27 Açmalar Mevkii (sanayi Sitesi) Orhangazi Bursa” adresinde mukim
Esçelik Petrol Ürünler Nakliye İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 12.05.2016 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 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 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/7/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
1. Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Cadde No:1/A Şehitkamil / Gaziantep adresinde
01/14/2010 ve MYĞ/2396-2/27074 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Force
Madeni Yağlar Organik Gübre Ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 08/01/2012
tarihinde lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu
01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesi 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 Force Madeni Yağlar Organik
Gübre Ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 13/02/2019 tarihli ve 8185 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22/02/2019 tarihli ve 286 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 Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Megasus Cad. C Blok No:6/4 Sarıçam/Adana
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.
3482/8/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8415-5 sayılı kararı ile,
Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu Üzeri İstasyon Karşısı Bahçe-Osmaniye adresinde
mukim, LPG-BAY/941-54/16344 sayılı lisans sahibi Güven Uluslararası Nakliyat İhracat İthalat
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 19.02.2018 tarihinde yapılan denetimde
istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 105.205,TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata
aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak
durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde
geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı’nın adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle karar Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 105.205,TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, 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 60
günlük 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.

—— • ——

3482/9/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 tarihli ve 8313-54 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/16619 lisans sahibi Hazal Ravza Petrol Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık
Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07/10/2017 tarihinde
yapılan denetimde İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 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 hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen
yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından
değerlendirilmiş olup, adı geçen kişi hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3482/10/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35831(söz konusu lisans 05.12.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No:156 Çifteler Eskişehir” adresinde mukim İntegrar Petrol
Endüstriyel Hırdavat Tekstil Dış Ticaret Ltd.şti. tarafından işletilen tesiste 22.08.2016 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 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 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/11/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2, Kadıköy İstanbul adresinde
20/09/2012 ve DAĞ/4030-1/31527(söz konusu lisans 24.03.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.)
sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim
Şirketi’nin, tescilli markası altında faaliyet gösteren bayisi (Lisansı 17.04.2018 tarihinde
sonlandırılan) 04.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32363 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin 2015 yılında lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi
sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yaptığına ilişkin Kuruma bildirimde
bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 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 Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 02/18/2019 tarihli
ve 8821 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 03/01/2019 tarihli ve 297 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal/İstanbul adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3482/12/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2, Kadıköy İstanbul adresinde
20/09/2012 ve DAĞ/4030-1/31527sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dağıtıcı
Lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin tescilli markası altında faaliyet
gösteren bayisi (Lisansı 17.04.2018 tarihinde sonlandırılan) 04.04.2013 tarihli ve BAY/93982/32414 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kardelen Petrolcülük Demirçelik
İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2015 yılında lisansı ile tanınan
haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik
faaliyeti yaptığına ilişkin Kuruma bildirimde bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle,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 Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret
Anonim Şirketi nezdinde 18/02/2019 tarihli ve 8932 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 01/03/2019 tarihli ve 298 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal/İstanbul adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3482/13/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-28 ve 8397-29 sayılı
kararları ile, BAY/939-82/26347(söz konusu lisans 20.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
sahibi “Adalet Mah. Mahallesi Konya Caddesi Caddesi Karapınar Konya” adresinde mukim
Karapınar Akaryakıt Ürünlerı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
17.01.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansı ile
tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen
bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil
için 100.521,-TL olmak üzere toplam 201.042,-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; 201.042,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/14/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir”
adresinde 03.02.2005 tarih ve BAY/432-140/01070 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile
faaliyette bulunan Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait istasyonda
08.12.2016 tarihinde başlayan denetim çerçevesinde 09.12.2016 tarihinde yapılan aramada 1
numaralı akaryakıt tankının probe’unda metal kelepçe, 4 numaralı akaryakıt tankının probe’ unda
plastik kelepçe bulunduğunun tespit edildiği dolayısıyla akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar
tank, düzenek, ekipman bulundurulduğunun tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “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 Şirket hakkında 17.01.2019 tarih ve 2847 sayılı Başkanlık Makamı Oluru
kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince
düzenlenen 18.01.2019 tarih ve 183 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere
Şirket’in yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan “Eskişehir Ankara
Karayolu 34. Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir” adresine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
3482/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-16 ve 8397-17 sayılı
kararları ile, BAY/432-140/01070 (söz konusu lisans 03.05.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.)
lisans sahibi “Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. (Ada:- , Pafta:- , Parsel:- ) Merkez Eskişehir”
adresinde mukim Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
08.12.2016 ve 09.12.2016 tarihlerinde yapılan denetimlerde yeterli şart ve seviyede ulusal markır
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemine
müdahale ederek ve otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı halde akaryakıt hareketine konu
eylem gerçekleştirerek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi fiilerinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 1.208.229,-TL ve 84.575,-TL olmak üzere toplam
1.292.804,-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; 1.292.804,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/16/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-24 sayılı kararı ile,
DAĞ/7220-5/38846(söz konusu lisans 13.09.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 Maltepe İstanbul” adresinde mukim Maxi
Enerji Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste tarihinde yapılan denetimde 2018 yılı OcakNisan-Mayıs-Haziran aylarında izin bedeli yatırmadan ve sonrasında izin talebinin Kurulca
reddedilmesine rağmen dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi yaptığı 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 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/17/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-60 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/17392(söz konusu lisans 12.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Tirkeş Mahallesi Tirkeş Sokağı No:501 Saruhanlı-Manisa adresinde mukim Mevlütoğulları
Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 03.06.2017 tarihinde
yapılan denetimde istasyonda LPG yetkili işletme personeli sertifikası olmayan personel
çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 91.907,-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; 91.907,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, 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 60
günlük 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.
3482/18/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-27 sayılı kararı ile,
DAĞ/4876/33837(söz konusu lisans 23.02.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “İ.o.s.b.
Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş Ve Ticaret Merkezi 3c Blok No:128 Başakşehir
İstanbul” adresinde mukim Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste 11.05.2016 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 1.026.994,-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; 1.026.994,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/19/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-61 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/13683(söz konusu lisans 08.01.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Aşağı Mahallesi No:125 Gökgöz Köyü Pamukova-Sakarya adresinde mukim Nisan Petrol
Kuyumculuk Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli
Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumruluk Sigortası yaptırmamak fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.766,-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; 1.766,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, 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 60
günlük 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.
3482/20/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-20 sayılı kararı ile,
DAĞ/4286-2/32224(söz konusu lisans 12.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza Kat:8 D:54 Ümraniye İstanbul”
adresinde mukim Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 14.03.2017
tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi
ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,
bahse konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.066.327,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/21/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Doğal gaz dağıtım şirketi Akmercan Mardin Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nden alınmış 11/05/2017-15 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi
7300402943 vergi kimlik numaralı Pisagor Müh. Dan. İnş. Bil. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
firmasının, dağıtım şirketinin bilgisi dışında gazlı hatta müdahalede bulunması fiilinin 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 22
nci maddesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul
Kararının 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 4646 sayılı Doğal
Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci
maddesi ile 12/01/2017 tarihli ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili kişi hakkında
04/03/2019 tarihli ve 11272 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 nci maddeleri kapsamında
hazırlanmış olan 13/03/2019 tarihli ve 325 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak
üzere ilgili kişiye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, ilgili kişinin yapacağı yazılı savunmanın işbu tebliğin
yayım tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği ve süresi
içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3482/22/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-75 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/16405(söz konusu lisans 01.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No:128 Çerkeş-Çankırı adresinde mukim Platinium
Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 09.04.2018 tarihinde yapılan
denetimde söz konusu kişi süresi içinde kuruma herhangi bir savunma sunmamıştır fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 105.205,-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; 105.205,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, 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 60
günlük 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.
3482/23/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-16 sayılı kararı ile,
BAY/ 939-82/23353(söz konusu lisans 03.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “6
Mıntıka Kemalpaşa Yolu No:1 Turgutlu Manisa” adresinde mukim Prestij Petrol Ve Nakliye
Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 21.07.2017 tarihinde
yapılan denetimde İlgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-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; 87.815,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/24/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-26 sayılı kararı ile,
DAĞ/4479-1/32933(söz kunusu lisans 12.10.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi
“Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/A Deluxıa Palace K:15 D:416 ATAŞEHİR
İstanbul” adresinde mukim Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste
tarihinde yapılan denetimde 2018 yılı Ocak-Nisan-Haziran aylarında izin bedeli yatırmadan ve
sonrasında izin talebinin Kurulca reddedilmesine rağmen dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi
yaptığı 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 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 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, 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 60 günlük 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.
3482/25/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Şanlıurfa Yolu Üzeri 30. Km adresinde 03/24/2005 ve BAY/467-191/10021 sayılı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt
İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin, 13/04/2011 tarihinde ulusal marker seviyesi geçersiz
ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ile akaryakıtı tağşiş 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 Şahinler Petrol Ürünleri
Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/02/2019 tarihli
ve 8305 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22/02/2019 tarihli ve 287 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 Duru Köyü Musabey Mezrası No:6 Lice/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.
3482/26/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii Ulukışla / Niğde
adresinde 06/21/2017

ve BAY/939-82/38665(Söz konusu lisans 07.05.2018

tarihinde

sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Saygınlar Akaryakıt Dağıtım
İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 03/14/2018 tarihinde Lisansı
ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen
bayilik faaliyeti 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 Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi nezdinde 20/12/2018 tarihli ve 57676 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 28/01/2019 tarihli ve 210 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 Aşağı Öveçler Mah. Lizbon Cad. No:6/4 Çankaya/Ankara 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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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Selamiçeşme Bağdat Caddesi No: 167/2 Çatırlı Apt. Daire: 4 Kadıköy/İstanbul adresinde
11/09/2006 ve İHR/975-1/20522 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sun Havacılık
Ticaret Limited Şirketi’nin, 03/21/2011 tarihinde sahibi olduğunuz lisans ile kendinize tanınan
haklar dışında faaliyette bulunduğunuzun ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet
verdiğinizin tespit edilmiş olması 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 Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi nezdinde 25/01/2019 tarihli ve 4850
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 05/02/2019 tarihli ve 242 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 Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Megasus Cad. C Blok No:6/4 Sarıçam/Adana
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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