
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 13/02/2014 tarih ve 4880/60 sayılı Kararı ile 04/01/2005 tarihli ve DAĞ/416-54/00515 sayılı Dağıtıcı 

Lisansı sahibi kapsamında Aşağı Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No:22/2 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Agpaş Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş’nin, 20/03/2005 tarihinden itibaren lisans sahibi 

olmaksızın bayilik faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere akaryakıt ikmali dolayısı ile hakkında idari yaptırım 

uygulanmasına ilişkin 31/08/2006 tarihli ve 908/25 sayılı Kurul Kararına karşı açmış olduğu dava sonucunda, Danıştay İdari 

Dava Dairelerinin 2010/755 E. ve 2013/2585 K. sayılı kararı ile onanan Danıştay 13. Dairesi 29/09/2009 tarihli ve 2006/4376 

E. ve 2009/8742 K. sayılı kararı doğrultusunda, 35 adet lisansı bulunmayan gerçek ve tüzel kişiye akaryakıt ikmali yapmak 

suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında getirilen yükümlülüklere 

aykırı faaliyette bulunulduğu anlaşılan Agpaş Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş. hakkında, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen 

50.000.- TL. tutarındaki idari para cezasının 35 adet gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 1.750.000.-TL 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.750.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin 

cezalar için TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ 

edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına 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. 

4843/1/1-1 

————— 
Kayseri Boğazlıyan Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 25/08/2011 tarihli ve BAY/939-

82/29951 numaralı (14/08/2013 tarihli ve 27848 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Bülent ERKAR’ın, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma 

yapılması için 27/08/2013 tarihli ve 50404 sayılı yazımız 05/09/2013 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına karşılık Kurumumuza 

süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 06/03/2014 tarihli ve 4909-59 sayılı Kararı ile Bülent 

ERKAR hakkında, 

- 2012 yılında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL 

tutarında, 

- 2012 yılında yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL 

tutarında olmak üzere toplam 231.073.-TL tutarında idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava 

açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4843/2/1-1 

————— 
Kurul’un 18/02/2014 tarihli ve 4886/6 sayılı Kararı ile 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı 

lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağıtım A.Ş.’nin muhtelif saha kontrollerinde yapılan tespitlere ilişkin 

bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 2010 yılında bayisi Ali Tugay KUL-Kul Petrol’e gerçekleştirmiş olduğu 

akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlemiş olduğu satışa konu belgelerde (irsaliyeli faturalarda) muhatabın (bayilik lisansı 

sahibinin) lisans numarasına yer vermeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle Türkoil Petrol Ürünleri 

San. Tic. ve Dağıtım A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 

belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 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 Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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 edilir. 

4843/3/1-1 

————— 
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/37 sayılı kararı ile 05.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30784 sayılı bayilik lisansı 

sahibi 05.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30784 sayılı bayilik lisansı sahibi Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri 

Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 11.02.2013 tarihinde bayilik lisansı 

kapsamında aldığı akaryakıtı Arzum Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Nakliyat Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik 

lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 

yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

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

olunur. 

4843/4/1-1 

————— 
Kurulun 06/03/2014 tarihli ve 4909-23 sayılı Kararı ile; 03/03/2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, bayisi Semih Saçan’ın E-90 Karayolu 

Adana Yolu Üzeri 40.Km, (Pafta:12, Parsel:1632) Akçakent Kasabası Merkez Aksaray adresinde faaliyet gösteren 

istasyonunda 29/11/2013 tarihinde yapılan denetimde, bayisindeki kayıt dışı ikmali otomasyon sistemi ile Kuruma 

bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4843/5/1-1 

————— 
Kurul’un 16/01/2014 tarih ve 4834/8 sayılı Kararı ile; 07/02/2013 tarihinde yapılan denetimde “Cumhuriyet Mah. E-5 

Karayolu Cad. No.388 (parsel no.1483) Yeşilköy Dörtyol /HATAY” adresinde faaliyette bulunmak için Kurumdan 

05/10/2012 tarihli ve BAY/939-82/31617 numaralı Bayilik Lisansı almış olan Oktay Okan Köse - Köse Petrol’ün dağıtıcı 

firması olan Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dışında Konya 

Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 20/06/2013 

tarih ve 4465-53 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Oktay Okan Köse - Köse Petrol’ün; 

a) Dağıtıcı firması olan Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi dışında Konya Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali 

yapmasının 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından Oktay Okan Köse - Köse Petrol hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin (d) bendi gereği 170.000,-TL olarak uygulanmasına tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Petrol Piyasası Kanunun 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, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 



4843/6/1-1 

————— 
Kurulun 06/03/2014 tarih ve 4909/38 sayılı Kararı uyarınca; “2.Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:25 

MALATYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 24/02/2011 tarih ve MYG/3096-1/29059 numaralı madeni yağ lisansı sahibi 

Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri San. Tic. ve Nak. Ltd. Şti.’nin, 23/11/2013 tarihli ve 2013-A-1130/47 numaralı Vergi 

Tekniği Raporunda belirtildiği üzere, 2011 takvim yılında ithal ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın doğrudan satmak 

suretiyle ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4843/7/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 01.08.2013 tarih ve 4534-42 sayılı Kararı ile yazılı savunması 

istenilen ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yazılı savunma 

yapması için ilanen tebligat yapılan Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Ve İmalat İthalat 

İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma 

konusu ve yazılı savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 

20.03.2014 tarih ve 4930-126 sayılı Kararı ile Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Ve İmalat 

İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 308.194- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 308.194- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar 

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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 Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4843/8/1-1 

————— 
13/02/2014 tarihli ve 4880-30 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Kurumdan 28/10/2010 tarih ve 

BAY/939-82/28513 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ve söz konusu lisansı 10/07/2012 tarihli ve 2091 sayılı Başkanlık 

Olur'u ile sona erdirilen Yeni Can Iğdır Turizm Limited Şirketi’nin “14 Kasım Mahallesi İlham Aliyev Caddesi No:276 

(Pafta:73 Ada:22 Parsel:36) Iğdır” adresinde mukim tesisinde 16/09/2011 tarihinde yapılan denetim çerçevesinde alınan 

numunenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analizi sonucunda tanzim edilen M-11/2855 

numaralı motorin muayene raporu ile ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun 

belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca AZ85 AC 864 plaka sayılı aracın yakıt 

deposundan (bayisi olunan dağıtıcı haricinde) akaryakıt ikmal edilmesi eyleminin, mezkur Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci 

fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 

anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Yeni 

Can Iğdır Turizm Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine, 

karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4843/9/1-1 

————— 
Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye/ İSTANBUL adresli, 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

numaralı ( 03/04/2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye 

San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması 

için 09/02/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmi Gazete’de tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde 



herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 27/03/2014 tarihli ve 4942-55 sayılı Kararı ile Z Petrol Enerji Nakliye 

San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında; 01/10/2012 tarihli tespite göre bayisi olan Özcoşkun İnşaat ve Turizm Tic. San. Ltd. Şti.’ne 

ait Ankara Yolu 17. Km. Süksün İncesu/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını 

süresi içinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma 

hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 


