
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli 8786-11 ve 8786-12 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/40528 lisans sahibi “Argıthanı Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi 

No:1982 Ilgın Konya” adresinde mukim Altınşeker Kuyumculuk Gıda Akaryakıt Nakliyat İnşaat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 22.10.2018 tarihinde yapılan denetimde 

akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma ve yeterli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile 

akaryakıtın tağşiş edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil 

için 1.000.000, -TL ve 1.000.000, -TL olmak üzere toplam;2.000.000, -TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 2.000.000, -TL tutarındaki idari 

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

mevzuatlar gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Tanyeri Sarıkaya Köyü Köy Altı Mevkii Üzümlü / Erzincan adresinde 24/08/2016 ve 

BAY/939-82/37286 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Anka24 Petrol Enerji Gıda 

İnşaat Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 17/07/2018 tarihinde Kurulu 

otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Anka24 Petrol Enerji Gıda İnşaat 

Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 17/07/2019 tarihli ve 32907 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15/08/2019 tarihli ve 797 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 Piri Sami Mah. Altıntepe Cad.Küçük Sanayi Sitesi C.Apt. No:82 C/9 Üzümlü/ 

Erzincan 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. 9393/2/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-32 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/35005 lisans sahibi “No:23/3 D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü Mevkii 

Merkez Bolu” adresinde mukim A-R-S Trans Uluslararası Taş.Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilen 

tesiste 17.11.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 

göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılmaması 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 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. 

 9393/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-23 sayılı kararı ile, 

DAĞ/7702-1/39704 lisans sahibi “Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2.blok 

No:44/b Daire:16 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi 

Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 28.09.2018 tarihinde yapılan denetimde 

bayisinin istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, ancak vaziyet planı ve İşveri Açma 

ve Çalıştırma ruhsatında kayıtlı bulunan tank vasıtasıyla akaryakıt satışı yapılması 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 



işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/4/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 Pendik/İstanbul adresinde 23/05/2013 ve 

DAĞ/4413-4/32667 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Biroil Petrol Ürünleri 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası 

akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 16/09/2019 

tarihli ve 41219 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 926 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 Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 Pendik/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. 9393/5/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.09.2019 tarihli ve 8842-20 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4413-4/32667 lisans sahibi “Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 İstanbul” adresinde 

mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 

11.05.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemi 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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



idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/6/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.09.2019 tarihli ve 8836-13 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/38524 lisans sahibi “Gökçe Ahmet Mahallesi Gökçe Ahmet Sokağı No:310 Akhisar 

Manisa” adresinde mukim Çetinsoy Turizm Petrol Taşımacılık Gıda İnşaat Madencilik 

Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 25.09.2017 tarihinde 

yapılan denetimde tağşiş ve/veye hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma veya 

akaryakıta tağşiş etme fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 

toplam;213.265, -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; 213.265, -TL tutarındaki idari para 

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

gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 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. 

 9393/7/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.04.2019 tarihli ve 2083-16 sayılı kararı ile,  

lisans sahibi “Sakyatan Mahallesi Ereğli Caddesi No:159 / A Karatay Konya” adresinde mukim 

Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Kimya Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 

işletilen tesiste yapılan denetimde sahte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile madeni yağ üretim 

faaliyeti yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 600.000, -TL 

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

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 



Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 600.000, -TL tutarındaki idari para 

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

gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 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. 

 9393/8/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-25 sayılı kararı ile, 

MYĞ/4547-1/33123 lisans sahibi “İstanbul Yolu 30. Km. Dağyaka Köyü Denge” adresinde 

mukim Denge Petrol Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 16.10.2017 tarihinde yapılan denetimde madeni yağ tesisinden alınan satışa hazır 

ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmaması nedeniyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 

gösterilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 439.075, -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; 439.075, -TL tutarındaki idari para 

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

gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 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. 

 9393/9/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Koçak Köyü Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri ( Ada:155 , Pafta:M33D-24A03/2, , 

Parsel:56 ) Ulukışla Niğde adresinde 8/3/2017 ve BAY/939-82/38127 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi’nde Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 04/10/2017 

tarihinde yapılan denetimde Fiyat ilanı yapmadan akaryakıt satışı yapma. tespit edilmiştir. 

İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı 

olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 

25/06/2019 ve 30505 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı 

gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 

aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar 

süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa 

faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda 

da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 

hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) 

gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

 9393/10/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-38 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 01.12.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin 

otomasyon sistemi 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/11/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-31 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 17.11.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin 

otomasyon sistemi 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/12/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-30 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 10.10.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin 

otomasyon sistemi 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/13/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-25 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5045-1/34311 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 21.03.2017 tarihinde yapılan denetimde 

bayisinin otomasyon sistemi 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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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 

 9393/14/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 

Ümraniye / İstanbul adresinde 04/06/2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 

Eylül 2017 tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ekodizel Akaryakıt 

Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 17/09/2019 tarihli ve 41239 sayılı Başkanlık 

Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 938 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 Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Anemon B Blok Kat:9 No:61 Sancaktepe 

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. 9393/15/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Atatürk Mah. Sedef Sok. Ataşehir Rezidance A Blok K:23 D:96 Ataşehir İstanbul 

adresinde ve DAĞ/6518-7/37443 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gama Pet 

Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.’nde Bursa Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 

15/01/2019 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcının sözleşmeli bayisinde süresi içerisinde 

kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamaması tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 

14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 

nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 26/07/2019 ve 35324 sayılı yazıyla 

mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu 

ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 

aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar 

süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa 

faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda 

da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 

hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) 

gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

 9393/16/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.08.2019 tarihli 8798-19 ve 8798-20 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/36840 lisans sahibi “Avşar Köyü Merkez Mevkii No:30 Merkez Bolu” 

adresinde mukim Gülce Grub Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Ve Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 20.07.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti 

yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 

konu kişi hakkında 84.575, -TL ve 125.000, -TL olmak üzere toplam;209.575, -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 Kararları uyarınca, toplam; 209.575, -TL tutarındaki idari 

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

mevzuatlar gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil 

işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 

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. 

 9393/17/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

D-650 Karayolu Üzeri Karaçam Köyü (8 Pafta, 822 Parsel) Arifiye Sakarya adresinde 

16/06/2008 ve BAY/939-82/24615 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hür Çakar 

Petrol Ürünleri Pazarlama Dağıtım Nakliyat Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 20/06/2016 tarihinde 

istasyonun otomasyon sisteminin arızalı, çevrim dışı olmasına rağmen dolum ve satış 

yapılmaması gerekirken pompadan satış yapıldığı 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 Hür Çakar Petrol Ürünleri Pazarlama Dağıtım 

Nakliyat Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/09/2018 tarihli ve 42489 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 28/11/2018 tarihli ve 1796 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 Kestanelik Mah. No:44 Karaçam Köyü Gevye / Sakarya 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. 9393/18/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-33 sayılı kararı ile,  

lisans sahibi “Aydınlı-kosb Mah/semt Melek Aras Blv. /32 Tuzla İstanbul” adresinde mukim 

İssan Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından işletilen tesiste 08.12.2010 tarihinde yapılan 

denetimde lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 686.784, -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; 686.784, -TL tutarındaki idari para 

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

gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 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. 

 9393/19/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 18.07.2019 tarihli ve 8740-9 sayılı Kararı ile; EÜ/3498-2/2144 numaralı üretim 

lisansı sahibi MB Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin ilerleme raporunu 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 aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu 

aykırılığın daha sonradan giderildiği 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. 9393/20/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.08.2019 tarihli ve 8798-22 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36994 lisans sahibi “Yukarısoku Mahallesi Hamzabey Caddesi No:15/A Merkez 

Bolu” adresinde mukim Metek Nakliyat Gıda Akaryakıt Turizm Ticaret Limited Şirketi 



tarafından işletilen tesiste 04.05.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti 

yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814, -TL 

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

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

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 yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının 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 1 aylık 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. 

 9393/21/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş Ve Ticaret Merkezi 3c Blok No:128 

Başakşehir / İstanbul adresinde 13/02/2014 ve DAĞ/4876/33837 sayılı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin, 31/01/2017 

tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım 

Sanayi Anonim Şirketi nezdinde 17/09/2019 tarihli ve 41485 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 920 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 Eski Adres:F. Kerim Gökay Cad. Mihrimah Sultan Apt. No: 187 K:5 D:11 

Merdivenköy Kadıköy-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. 

 9393/22/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli 8786-46 ve 8786-47 sayılı 

kararları ile, LPG-DAĞ/4058/13205 sayılı lisans sahibi Samsun – İstanbul E-80 Devlet Karayolu 

7. Km. Çerkeş-Çankırı adresinde mukim My Gaz Dağıtım Depoculuk Petrol Taşımacılık Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.04.2017 tarihinde yapılan denetimde 

sözleşmeli dağıtıcısı olmadığı LPG otogaz bayisine LPG ikmali yapmak ve otogaz istasyonlarına 

tüplü ve dökme LPG ikmali yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 

her bir fiil için 250.000, -TL ve 250.000, -TL olmak üzere toplam;500.000, -TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin 

mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 500.000, -TL tutarındaki idari para 

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

gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde 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 Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 8 nci fıkrası uyarınca ilgili Vergi Dairesi’ne idari para 

cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini 

durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden bir aylık 

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. 

 9393/23/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza Kat:8 D:54 Ümraniye 

/İstanbul adresinde 21/02/2013 ve DAĞ/4286-2/32224 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 tarihinde Kurul izni olmaksızın 

dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi nezdinde 18/09/2019 tarihli ve 

41651 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 919 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 Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı Karasu İş Merkezi No:77 Kat:5 D:9 

Sultanbeyli 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. 

 9393/24/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/a Deluxıa Palace K:15 D:416 

Ataşehir /İstanbul adresinde 3/07/2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 2018 yılı ulusal petrol stok 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi 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 Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 25/04/2019 tarihli ve 19817 

sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 7/08/2019 tarihli ve 785 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 Hasanpaşa Mahallesi G-1008 No: 3 / 1 By Concept Sitesi B Blok Kat: 1 Daire: 21 

Sultanbeyli / 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. 

 9393/25/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Sokak No.213/a (Ada:186 , Pafta:G24C17D3B , 

Parsel:49)Geyve Sakarya adresinde ve BAY/939-82/38878 sayılı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Sakarya Yaşin Petrol Gıda Kuyumculuk Tarım İnşaat Otomotiv Turizm Ve 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nde Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 

Müdürlüğü tarafından 2/10/2018 tarihinde yapılan denetimde lisans sahibinin akaryakıt 

istasyonundan sözleşmeli dağıtıcı firmasının kurumsal kimlik belirtileri dışında başka bir dağıtıcı 

firmaya ait kurumsal kimlik belirtilerini mevzuatta belirtilen süre içerisinde kaldırmaması tespit 

edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 

imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 

19/09/2019 ve 42928 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı 

gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 

aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar 

süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa 

faaliyetinizin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda 

da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek 

hakkınızda soruşturma başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) 

gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

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

 9393/26/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Dudullu Caddesi No:23-25 B Brandium Recidence R2 K.28 D:260 Küçükbakkalköy 

Ataşehir / İstanbul adresinde 17/01/2013 ve DAĞ/4241-1/32067 sayılı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Şirketi’nin, Ocak 2017 tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti 

yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

nezdinde 18/09/2019 tarihli ve 41656 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23/09/2019 tarihli ve 937 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 Atatürk Mahallesi Sedef Sokak Ataşehir Rezidans A Blok No:2 Kat:16 D:66 Ataşehir 

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. 9393/27/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Hürriyet Mahallesi Hürriyet Küme Evleri No.282 Erzin/Hatay adresinde 15/03/2018 ve 

BAY/939-82/39774 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Toroslar Madeni Yağ Ve 

Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 14/07/2018 tarihinde akaryakıt 

istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Toroslar Madeni Yağ Ve Petrol 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 21/05/2019 tarihli ve 23974 sayılı Başkanlık 

Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 19/07/2019 tarihli ve 752 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 Hürriyet Mahallesi Hürriyet Küme Evleri No.282 Erzin/Hatay 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. 9393/28/1-1 


