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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile “Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa 

Yaylası, Küme Evleri, No: 9 Bor/NİĞDE” adresinde Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 

tarafından işletilmekte olan, daha sonra 03/03/2014tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 06/03/2013 

tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, istasyonda 2 (iki) adet gizli tank bulunduğu ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile 

amacıyla katılabilecek ürünlerin bulundurulduğu tespit edilmiş olup bu hususların; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin sekizinci fıkrasına ve aynı maddenin son fıkrasına, aynı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 38 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 

karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

19 uncu maddesi uyarınca 11/06/2015 tarih ve 5638-18 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi hakkında soruşturma 

başlatılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda düzenlenen 18/08/2015 tarihli ve DDB.309/23-23 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

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

9271/1/1-1 

————— 

04/06/2015 tarih ve 5627-8 sayılı Kurul Kararı ile 28/06/2010 tarih ve BAY/939-82/27912 sayılı bayilik lisansı ile 

“D-750 Karayolu Üzeri Çiftehan Beldesi Doğanyürek Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde Öz Mugan Petrol Turizm 

Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen, daha sonra 31/01/2013 tarihinde devir nedeniyle 

lisansı iptal edilen, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda 

bulundurulduğunun tespit edilmesi ve durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilgili tüzel kişi 

hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen 07/07/2015 tarihli ve DDB.309/5-5 sayılı 

Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

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

9271/2/1-1 

————— 

05/05/2015 tarihli ve 5594-29 sayılı Kurul Kararıyla, İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu 

Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada: 113 Parsel: 22) İnegöl/BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin 

çalışmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı, 15.11.2012 tarih 

DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Acıbadem 

Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı 

çalışmamasına ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci 

ve 2 nci fıkralarına, 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 7 nci, 8 inci ve 11 inci fıkralarına aykırı 

olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Acıbadem Akaryakıt 

Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş 

ve 05/05/2015 tarihli ve 5594-29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 25/05/2015 tarihli ve 

DDB.41/4-4 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

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

9271/3/1-1 



————— 

Kurul’un 30.07.2015 tarihli ve 5713-11 sayılı Kararıyla Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin Ovacıksuyu Köyü Koyak Mevkii İstanbul Yolu 17. km. (Pafta:4 ada:-parsel 1449) Osmancık/ÇORUM 

adresinde 24.10.2011tarih ve BAY/939-82/30165 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda yapılan 

vergi denetimleri neticesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan 

satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu 

akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğunun tespiti 

nedeniyle; 

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 

ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, 

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine, 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 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 Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.08.2015 tarihli ve DDB.20/2015/43 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

9271/4/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2015 tarih ve 5732-7 sayılı Kararı ile, 06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31090 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nce 12/03/2014 

tarihinde dağıtıcı dışı akaryakıt ikmalinde bulunulduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 

inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 

belirlenen 176.681, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava 

açma hakkının 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 edilir. 

9271/5/1-1 

————— 

Kurul’un 27/08/2015 tarih ve 5756/14 sayılı Kararı ile; Çinili Vergi Dairesinin 007 049 3102 numaralı mükellefi 

Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

Haziran 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 

1.160.000 litre akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 

karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 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 Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri 

İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş 

olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 10/09/2015 tarihli ve 25 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş 

ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir. 



Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

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

9271/6/1-1 

————— 

Kurul’un 27/08/2015 tarih ve 5756/10 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/28145 numaralı istasyonlu bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

01/03/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, Lisansına konu akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş/hile amacıyla 

karıştırılabilecek ürün bulundurarak Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, lisansına konu akaryakıt istasyonu 

içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankı, tertibat ve düzeneği bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin sekizinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit 

edilmesi amacıyla, Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2328 ve E.2015/2325 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 

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 Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 10/09/2015 

tarihli ve 27 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak lisans sahibine bilinen en son adresinde ulaşılamamış olması 

nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

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

9271/7/1-1 

————— 

Kurul’un 20/08/2015 tarih ve 5748/12 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B 

Blok No: 3/2 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren, Beylikdüzü Vergi Dairesi'nin 537 054 3278 numaralı 

mükellefi Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 

petrol piyasasında herhangi bir lisans sahibi olmadan akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 

karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 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 Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama 

Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu 

çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 31/08/2015 tarihli ve DDB.20282/13-13 sayılı Soruşturma Raporu 

düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

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

9271/8/1-1 

————— 

Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687-2 sayılı Kararı ile, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26/06/2014 

tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara göre; “Bandırma-Biga Asfaltı 35. Km (Ada: - , Pafta:H19a.23.B, 

Parsel:1874) Gebeçınar Köyü GÖNEN/BALIKESİR” adresindeBiroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

bayisi olarak faaliyet göstermekte olan 03/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33864 numaralı bayilik lisansı 

sahibi Kaşpet Akaryakıt Madeni Yağlar Kimyevi Madde Boya Gıda İnşaat Telekomünikasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda mevcut dağıtım şirketine ait belirti bulundurmaması ve başka bir 

dağıtıcıya ait belirtileri bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine; satışa sunulan akaryakıtın fiyatını gösterir 

ilan panosu bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol 

Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 



amacıyla, 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 Kaşpet Akaryakıt Madeni Yağlar Kimyevi Madde Boya Gıda İnşaat Telekomünikasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 

yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/07/2015 tarihli ve DDB.339/40-40 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

 


