
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Gerede-Mengen Yolu 4. Km Eskiçağa Köyü Yeniçağa / Bolu adresinde 23/6/2015 ve 

BAY/939-82/35682 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aklen Petrol İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 10/10/2017 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 Aklen Petrol İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18/1/2019 tarihli ve 3004 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 20/3/2019 tarihli ve 352 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 Yeniçağa Bartın Yolu 5 km Eskiçağa Köyü Hamamyolu Mevkii Yeniçağa-Bolu 

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.  4579/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.04.2019 tarihli ve 8561-13 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/34886 lisans sahibi “No:19 Kıran Köyü Mevkii Kıran Taşköprü Kastamonu” 

adresinde mukim Alpgül Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 25.08.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 

ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-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.  4579/2/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

No:23/3 D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü Mevkii Merkez / Bolu adresinde 

26/12/2014 ve BAY/939-82/35005 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren A-R-S 

Trans Uluslararası Taş. Tic. Ltd.Şti.’nin, 17/11/2017 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 A-R-S Trans 

Uluslararası Taş.tic.ltd.şti. nezdinde 17/1/2019 tarihli ve 2851 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19/3/2019 tarihli ve 338 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 Meydan Mah. Dr. Abdulkadir Erdil Cad. No:1A/A Birecik-Şanlıurfa 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.  4579/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-38 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/22322 (lisansı 06.02.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Oğulbey Köyü 

Konya Devlet Yolu No: 14-14 / B (Konya Yolu 31.km.) Gölbaşı Ankara” adresinde mukim Aypet 

Aydın Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

07.11.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 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.  4579/4/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-32 sayılı kararları ile, 

BAY/939-82/33716 lisans sahibi “Akova Mahallesi Sakarya Bulvarı No: 55/A Hendek Sakarya” 

adresinde mukim Beyazgüç Petrol Petrol Ürünleri Makine İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 22.12.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı 

ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağren 

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.  4579/5/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8424-2 sayılı kararı ile, 

Dumlupınar Mahallesi Mustafa Kızıloğlu Caddesi No:32 Çay-Afyonkarahisar adresinde mukim, 

LPG-BAY/941-54/18799 sayılı lisans sahibi Gevrek Petrol Ürünleri Nakliye Tarım Turizm 

Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 02.05.2018 tarihinde 

yapılan denetimde istasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel 

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. 

 4579/6/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 21.03.2019 tarihli ve 8501-7 sayılı Kararı ile EÜ/4325-21/02595 numaralı 

üretim lisansı sahibi Ergöz Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ilerleme 

raporlarını sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci 

fıkrasına (mülga Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası) 

aykırılık teşkil ettiği ancak söz konusu lisansın 03.08.2017 tarihli ve 7217-48 sayılı Kurul Kararı 

ile sonlandırılmış olduğu göz önüne alındığında aykırılığın daha sonradan giderilmesine gerek 

olmadığı anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 

ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun hareket edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında 

yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul 

Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  4579/7/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 21.03.2019 tarihli ve 8501-10 sayılı Kararı ile EÜ/4108-12/2466 numaralı 

üretim lisansı sahibi Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin ilerleme 

raporlarını sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci 

fıkrasına (mülga Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası) 

aykırılık teşkil ettiği ancak söz konusu lisansın 05.04.2017 tarih ve 7009-5 sayılı Kurul Kararı ile 

iptal edilmiş olduğu göz önüne alındığında aykırılığın daha sonradan giderilmesine gerek 

olmadığı anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun hareket edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında 

yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul 

Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  4579/8/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 27.03.2019 tarihli ve 8515-4 sayılı Kararı ile EÜ/4283-2/02543 numaralı üretim 

lisansı sahibi Öncel Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin ilerleme raporlarını sunma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 30 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci fıkrasına (mülga Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası) aykırılık teşkil ettiği ancak 

söz konusu lisansın 07.07.2017 tarihli ve 7169-7 sayılı Kurul Kararı ile sonlandırılmış olduğu göz 

önüne alındığında aykırılığın daha sonradan giderilmesine gerek olmadığı anlaşıldığından, 

mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket 

edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın 

sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 

uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  4579/9/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-90 sayılı kararı ile, 

sayılı lisans sahibi Adalet Mahallesi Konya Caddesi No: 178 Karapınar-Konya adresinde mukim 

Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

27.04.2018 tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın otogaz bayilik faaliyeti yapmak fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 526.043,-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; 526.043,-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. 

 4579/10/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Adalet Mahallesi Konya Caddesi No: 178 Karapınar / Konya adresinde ve sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 27.4.2018 tarihinde lisans almaksızın akaryakıt 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 Karapınar Akaryakıt 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 8.2.2019 tarihli ve 7471 sayılı Başkanlık 

Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 7.3.2019 tarihli ve 310 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 İpekyolu Mah. İpekyolu Üzeri Aydınlar Tesisleri Yanı No: 31 Nusaybin/Mardin 

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.  4579/11/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-18 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4866-2/33818 lisans sahibi “Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi No: 2/a Arnavutköy 

İstanbul” adresinde mukim Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim 

Şirketi tarafından işletilen tesiste 05.04.2018 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 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.  4579/12/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.04.2019 tarihli ve 8528-43 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31931 lisans sahibi “Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi No:85 Adapazarı 

SAKARYA” adresinde mukim Mhm Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

19.12.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

bahse konu kişi hakkında toplam 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.  4579/13/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 22/03/2019-387 sayılı soruşturma raporunda 

Gürselpaşa Mah. 75566 Sk. Dream Park Sitesi C Blok No: 6/2 İç Kapı No: 1 Seyhan / Adana 

Seyhan Adana adresinde mukim Serkan Gülbahar tarafından sertifikasız yapım/hizmet 

faaliyetinde bulunulması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. 

Söz konusu Rapor mezkur kişinin bilinen ve tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu raporda kayda geçirilen mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  4579/14/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-25 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet Yolu Mamak 

Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 29.02.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 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.  4579/15/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-26 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet Yolu Mamak 

Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 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.  4579/16/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.02.2019 tarihli ve 8446-24 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36471 lisans sahibi “Küçükkayaş Mahallesi No: 334 Samsun Devlet Yolu Mamak 

Ankara” adresinde mukim Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 



tarafından işletilen tesiste 29.06.2016 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.  4579/17/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Küçükbalıklı Mah. Fevzibey Cad./26/2 Osmangazi / Bursa adresinde ve sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Uludağ Geri Dönüşüm Enerji Tehlikeli Atık Yağ Geri 

Kazanım Ve Madeni Yağlar İşletmesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 7/3/2018 tarihinde 

lisans almaksızın madeni yağ üretimi 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 Uludağ Geri Dönüşüm Enerji Tehlikeli Atık 

Yağ Geri Kazanım Ve Madeni Yağlar İşletmesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 

14/3/2019 tarihli ve 13024 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 25/3/2019 tarihli ve 398 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 Küçükbalıklı Mah. Fevzibey Cad. /26 /2 Osmangazi / Bursa adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 

gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 

Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4579/18/1-1 


