
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.04.2019 tarihli ve 8561-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/38896 lisans sahibi “Şenlikköy Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Sokağı No:11 
Bakırköy İstanbul” adresinde mukim Abori Petrol Ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 07.06.2018 tarihinde yapılan denetimde otomasyona sistemine 
yansımayan satış ve dolum fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
100.520,-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; 100.520,-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. 5570/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başkentgaz)’de 

1203000525 firma kodu ile kayıtlı iç tesisat sertifikası sahibi Alya Grup Mim. İnş. Malz. İnş. 
Taah. Doğal Gaz Müh. Ltd. Şti.’nin iç tesisat yapımında dağıtım şirketinde kaydı bulunmayan 
yetkisiz personel çalıştırmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun 
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 
11/01/2019 tarih ve 1944 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında 
hazırlanan 16/01/2019 tarih ve 158 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim 
Dairesi Başkanlığının görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Alya Grup Mim. İnş. 
Malz. İnş. Taah. Doğal Gaz Müh. Ltd. Şti.’nin iç tesisat imalatını dağıtım şirketinde kaydı 
bulunmayan yetkisiz personel eliyle gerçekleştirmesinin Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci 
maddesinin beşinci fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (ğ) bendine aykırılık teşkil ettiği, sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı, 
anlaşıldığından 09/05/2019 tarih ve 8582-17 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişinin bundan 
böyle mevzuata uygun hareket etmesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi 
uyarınca ihtar edilerek hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına, karar verilmiş olduğu 7201 
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5570/2/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.04.2019 tarihli ve 8528-35 ve 8528-36 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/35418 lisans sahibi “Aşağı Yurtçu Mahallesi No:74 Eskişehir Yolu 
Kenarı, Kümeevleri Etimesgut Ankara” adresinde mukim Ankara Mrpet Akaryakıt Otomotiv 
Gıda Ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 13.12.2016 tarihinde 
yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansı ile tanınan haklar 
dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti 
yapılması nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil için 84.575,-TL ve 84.575,-TL olmak 
üzere toplam 169.150,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen kurul kararları uyarınca, toplam; 169.150,-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 İdare 
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.  5570/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kemal Türkler Mah. Yazlık Sk. 10/1 Sancaktepe/İstanbul adresinde 23/3/2017 ve 

DAĞ/6987-1/38293 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asyaoil Akaryakıt 
Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.’nin, 1/4/2018 tarihinde Ulusal petrol stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi 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 
Asyaoil Akaryakıt Ürünleri San.ve Tic.a.ş. nezdinde 22/4/2019 tarihli ve 19410 sayılı Başkanlık 
Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 21/5/2019 tarihli ve 585 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 Kemal Türkler Mah. Yazlık Sk. 10/1 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.  5570/4/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Samsun - İstanbul E-80 Devlet Karayolu 7. Km Caddesi Çerkeş / Çankırı adresinde 

28/11/2013 ve BAY/939-82/33476 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Doğagaz 
Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 21/3/2017 tarihinde 
Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 
veriler içermemesi 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 Doğagaz Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi nezdinde 21/2/2019 tarihli ve 9602 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12/4/2019 tarihli ve 472 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 Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3.Blok No:8c / 58 Ümraniye/ 
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. 5570/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-16 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37012 lisans sahibi “Yeni Mahallesi Bandırma Caddesi No:144/A Susurluk 
Balıkesir” adresinde mukim Ecem Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 26.01.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansın verdiği haklar 
dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 5570/6/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.04.2019 tarihli ve 8528-42 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5045-1/34311(söz konusu lisans 31.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Fatih 
Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 Ümraniye 
İstanbul” adresinde mukim Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 19.12.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.026.994,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.026.994,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 5570/7/1-1 

—— • —— 
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 4/6/2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 21/3/2017 
tarihinde Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit 
edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 21/2/2019 tarihli ve 9602 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12/4/2019 tarihli ve 473 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 Mahallesi Sevenler Caddesi 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. 

 5570/8/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-74 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/783-257/04255 lisans sahibi Gonca Akaryakıt Oto Ve Yedek Parça Beyaz Eşya Yem 
Nakliyat Hayvancılık Gıda Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
10.05.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu 
müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” 
başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 
inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans 
sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul 
tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen kişi hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5570/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-29 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/39084(lisans 08.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Yeni Mahallesi 
Bandırma Caddesi No:91/A Susurluk Balıkesir” adresinde mukim Hascesur Akaryakıt Otomotiv 
Gıda İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.12.2017 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 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. 5570/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 21.03.2019 tarihli ve 8501-9 sayılı Kararı ile; EÜ/2139-14/1513 numaralı üretim 

lisansı sahibi Karabük Enerji 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 25.10.2018 tarihli ve 8141-8 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.  5570/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul 11.04.2019 tarihli ve 8539/10 sayılı kararı ile; Özakdeniz Isı Soğutma Doğalgaz 

Mühendislik Taahhüt Tic. firmasının sertifikasız yapım/hizmet faaliyetinde bulunmasının 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 
anlaşıldığından, sertifika sahibinin bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi hususunda ihtar 
edilmesine karar verilmiştir. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu 
Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususunda 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir.  5570/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.03.2019 tarihli ve 8515-28 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37476 lisans sahibi “Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi No:8 Kızıltepe Mardin” 
adresinde mukim İlhan Tarım Ürünleri Gıda Nakliye Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 20.06.2018 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.  5570/13/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.04.2019 tarihli ve 8528-45 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/13581 lisans sahibi Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 26.12.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda LPG Yetkili 
İşletme Personeli Sertifasıolmayan personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 5307 
sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, 
Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 
konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen kişi hakkında açılan 
soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 5570/14/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Haraççı Mah. Bayrak Cad. 1/2 A Arnavutköy İstanbul adresinde 6/2/2014 ve DAĞ/4866-

2/33818 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama 
İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde Ulusal petrol stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi 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 
Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 25/4/2019 
tarihli ve 19878 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 14/5/2019 tarihli ve 537 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 Haraççı Mah. Bayrak Cad. 1/2 A Arnavutköy 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. 5570/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.03.2019 tarihli ve 8515-26 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/26064 lisans sahibi “Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri Yazlık Gölcük 
Kocaeli” adresinde mukim Mücahit Tur Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Fidancılık Su Turizm 
İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.07.2009 
tarihinde yapılan denetimde lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 56.000,-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; 56.000,-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. 5570/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-36 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4637-3/33304 lisans sahibi “Mimar Sinan Mah. Gül Sokak No:2 Körfez Kocaeli” adresinde 
mukim Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 
22.12.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 
içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.026.994,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 5570/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Mimar Sinan Mah. Gül Sokak No:2 Körfez / Kocaeli adresinde 3/10/2013 ve DAĞ/4637-

3/33304 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde Ulusal petrol stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi 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 
Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 19/4/2019 tarihli ve 19213 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 



Soruşturma sonucu düzenlenen 30/4/2019 tarihli ve 499 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 Güney Mah. Kahraman Sok. No:12/4 Körfez / Kocaeli 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. 5570/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
No: 141 Tepeköy Köyü Ulukışla / Niğde adresinde 4/10/2018 ve BAY/939-82/40504 

sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Naspet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 22/11/2018 tarihinde Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon 
sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve Akaryakıt istasyonunda 
sözleşmeli dağıtıcı firmasının kurumsal kimlik belirtileri dışında başka bir dağıtıcı firmaya ait 
kurumsal kimlik belirtilerinin mevzuatta belirtilen süre içerisinde kaldırılmaması. 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 Naspet Akaryakıt Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 8/2/2019 tarihli ve 7249 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 14/3/2019 tarihli ve 328 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 Çövek Mah. Kardeş Gediği (Küme Evler) No:1 Ulukışla-Niğde 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. 5570/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 8539-34 ve 8539-35 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/39941 lisans sahibi “No: 1 A/A İnceçayır Köyü Merkez Yozgat” 
adresinde mukim Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.11.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 
dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti 
yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, 
her bir fiil için 100.520,-TL ve 100.521,-TL olmak üzere toplam 201.040,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 201.040,-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 İdare 
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. 5570/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.03.2019 tarihli ve 8515-39 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/779-344/04000 lisans sahibi Öz Poyrazlar Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt 
Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Mermer Ve Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 28.06.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür 
belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı 
Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, 
Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 
konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen kişi hakkında açılan 
soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 5570/21/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.04.2019 tarihli ve 8550-22 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4479-1/32933 lisans sahibi “Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/a 
Deluxıa Palace K:15 D:416 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Primera Enerji Dağıtım Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 28.03.2018 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi 
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.  5570/22/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8366-31 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/08051 lisans sahibi Ruhi Sağlam-Sağlam Petrol tarafından işletilen tesiste 
08.10.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip soromlu 
müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” 
başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 
inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans 
sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul 
tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen kişi hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5570/23/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli ve 8582-30 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/39607 lisans sahibi “No:192/A Çaybaşı Köyü Merzifon Amasya” adresinde mukim 
Veysel Duran Akaryakıt Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste 31.05.2018 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. 5570/24/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27/03/2019 tarihli ve 8516-1 sayılı Kararı ile; 

Aksa Gaz Dağıtım A.Ş. dağıtım bölgesinde İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası ile faaliyet 
gösteren halihazırda vizesiz 4660729202 Vergi Kimlik Numaralı Isıkent İnşaat İklimlendirme 
Doğalgaz Tesisat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının; 17/01/2019 tarih ve 8384-5 sayılı Kurul 
Kararı ile faaliyet göstermekte olduğu ilgili dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat bürosu 
adresinin bildirilmesi ihtarına rağmen (19/02/2019 tarih ve 30691 sayılı Resmi Gazetede ilanen 
tebliğ edilmiştir) ihtarın gereği yerine getirilmediği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketinin ve tebligat 
memurunun tespitlerinde sertifika sahibi tarafından bildirilen adreste başka bir firmanın faaliyet 
gösterdiği tespit edildiğinden Sertifikanın verilmesine esas şartlardan biri olan, faaliyet gösterilen 
ilgili dağıtım bölgesi içinde işyeri veya irtibat bürosunun bulunması şartının faaliyetin 
yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince Isıkent İnşaat İklimlendirme Doğalgaz 
Tesisat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının iptal 
edilmesine, Karar verilmiştir 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu 
Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır. 

İptal edilmiş olan sertifikanızın, Kurul Kararı'nın tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş 
gün içinde sertifikanızı almış olduğunuz ilgili dağıtım şirketine iade edilmesi ve iptal edilen 
sertifika kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiği hususunda 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  5570/25/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.04.2019 tarihli ve 8528-19 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32983 lisans sahibi “Türkmen Tokat Mevkii Eskişehir Ankara Karayolu 22 km 
Odunpazarı Eskişehir” adresinde mukim Zel Nakliye Gıda İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 16.12.2016 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı 
dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemine müdahale ederek lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet göstermesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
169.150,-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; 169.150,-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 İdare 
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.  5570/26/1-1 


