
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Atatürk Mah. Ata Cad. No: 95 / 13 Nurdağı-Gaziantep” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/06004 lisans numaralı Ahmet Yıldırım tarafından işletilen tesiste LPG tüpü 

dolumuna yarayan teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz 

konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 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 06.12.2018 tarihli ve 

55345 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 11.12.2018-2009 

sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma 

istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“No:19 Kıran Köyü Mevkii Kıran Taşköprü-Kastamonu” adresinde mukim BAY/939-

82/34886 lisans numaralı Alpgül Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Limited 

Şirketi tarafından işletilen tesiste Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit 

edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 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 28.12.2018 tarihli ve 59526 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 

soruşturma açılmış ve 31.12.2018-2174 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 

konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/2/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

BAY/939-82/33018 lisans numaralı Çukurhisar Petrol Ürünleri Otomotiv Ve Gıda Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 

göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili 

nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 03.12.2018 tarihli 54452 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 

soruşturma açılmış ve 12.12.2018-2038 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 

konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 

yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 

belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 

gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 

bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 745/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15.11.2018 tarihli ve 8187-15 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/375551 (lisans 25.04.2018 tarihinde sonlandırılmıştır) lisans sahibi “Kayacık 

Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 Eşmekaya Kasabası (Ada: 577 , Pafta: L30C04B2A , Parsel: 2) 

Eskil-Aksaray” adresinde mukim Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.06.2017 tarihinde yapılan denetimde istasyonda kurulu 

bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve otomaston sistemine yansımayan tank 

dolumlarının ve satışlarının olması eylemi ve işlettiği akaryakıt istasyonunda fiyat ilan panosunda 

akaryakıt fiyatlarının ilan edilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 

toplam 175.629,-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; 175.629,-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. 745/4/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15.11.2018 tarihli ve 8187-20 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37551 (Lisansı 25.04.2018 tarihinde sonlandırılan) lisans sahibi “Kayacık Mahallesi 

Aksaray Caddesi No: 40 Eşmekaya Kasabası (Ada:577, Pafta: L30C04B2A, Parsel: 2) Eskil 

Aksaray” adresinde mukim Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 07.10.2017 tarihinde yapılan denetimde lisans sahibinin 2017 hesap 

dönemine ilişkin kaydı envanter çalışması yapıldığı ve bu çalışma neticesinde ,lisans sahibinin 

belgesiz Motorin alışı yaptığı tespit edilmiş olması nedeniyle ve süresi içinde yazılı savunmasını 

sunmadığı, 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. 745/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-33 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/29993 lisans sahibi “Kum Mahallesi Börekçiler Mevkii Kibrit Köyü (Ada: 437 , 

Pafta:- , Parsel: 28) Merkez Burdur” adresinde mukim Ece Grup Petrol Ürünleri Ve Kimyevi 

Maddeleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde 

yapılan denetimde mezkur lisans sahibinin, Gündeğer Petrol…Ltd. Şti. unvanlı bayiye akaryakıt 

ikmal ettiğinin tespit edilmiş olmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği fiilinin 

tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 80.106,-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; 80.106,-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. 745/6/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-29 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/29993 lisans sahibi “Kum Mahallesi Börekçiler Mevkii Kibrit Köyü (Ada: 437, 

Pafta:- , Parsel: 28 ) Merkez Burdur” adresinde mukim Ece Grup Petrol Ürünleri Ve Kimyevi 

Maddeleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde 

yapılan denetimde mezkur lisans sahibinin, Oğuzhan Kartal unvanlı bayiye akaryakıt ikmal 

ederek yeniden satış yapması ve lisans sahibinin konu ile ilgi herhangi yazılı savunmasının Kuruma 

ulaşmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 80.106,-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; 80.106,-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. 745/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-19 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36725 lisans sahibi “Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 111 

(Ada: 6335, Pafta: 243EE4D, Parsel: 1) Sancaktepe İstanbul” adresinde mukim Ekosancak 

Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Tarım Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 23.01.2018 tarihinde yapılan denetimde Ekosancak Akaryakıt Nakliyat 

İnşaat Gıda Otomotiv Tarım Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti'nin yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.436.030,-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; 1.436.030,-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. 745/8/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Iğdır-Tuzluca Karayolu Üzeri Küllük Köyü Mevki No: 3 / 1 Merkez-Iğdır” adresinde 

mukim LPG-BAY/941-54/16556 lisans numaralı Gökdeniz Acar Akaryakıt Nakliyat İthalat 

İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste LPG tüpü dolumuna yarayan 

teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma 

hakkında 5307 sayılı Kanunun 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 05.12.2018 tarihli ve 55014 sayılı 

Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 10/12/2018-1978 sayılı 

Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem 

yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06.12.2018 tarihli ve 8231-28 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/39084(lisans 08.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Yeni Mahallesi 

Bandırma Caddesi No: 91/A (Ada: 80, Pafta: 4950-K, Parsel: 61) Susurluk Balıkesir” adresinde 

mukim Hascesur Akaryakıt Otomotiv Gıda İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 12.04.2018 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda içerisinde kaçak 

akaryakıt bulundurmaya elverişli ,otomasyon sistemine bağlı olmayan ve vaziyet planında yer 

almayan yer altı tankı bulundurması kaçak akaryakıt satışı yapmaya yarayacak gizli düzenek 

tertip etmesi ve akaryakıt istasyonunda alınan numunelerin yağ ve solvent içerdiğinin tespit 

edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.680.154,-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; 1.680.154,-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. 745/10/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06.12.2018 tarihli ve 8231-29 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/39084(lisans 08.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Yeni Mahallesi 

Bandırma Caddesi No: 91/A (Ada:80, Pafta: 4950-K, Parsel: 61) Susurluk Balıkesir” adresinde 

mukim Hascesur Akaryakıt Otomotiv Gıda İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 12.04.2018 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan 

otomasyon sistemi sağlıklı çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi 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. 745/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Malazgirt Mahallesi No: 32 7. Çiftlik Küme Evleri Bolvadin-Afyonkarahisar” adresinde 

mukim LPG-BAY/941-54/16619 lisans numaralı Hazal Ravza Petrol Ürünleri Gıda Tarım 

Hayvancılık Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisans 

kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası yaptırmamak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 

5307 sayılı Kanunun 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 09.11.2018 tarihli ve 50868 sayılı 

Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 05.12.2018-1946 sayılı 

Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem 

yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/12/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Yeni Mahallesi Menekşe Sokağı No: 1/A Balışeyh-Kırıkkale” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/09158(Söz konusu lisans 04.01.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans numaralı 

İhsan Sadi Tuna tarafından işletilen tesiste İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu 

müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 

Kanunun 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 20.09.2018 tarihli ve 43206 sayılı Başkanlık 

Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 25.09.2018-1361 sayılı Soruşturma Raporu 

hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 

mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-15 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4030-1/31527 (lisansı 24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) 

lisans sahibi “Merdivenköy Mah. Tekkealtı Sokak No: 6/1 D.2 Kadıköy İstanbul” adresinde 

mukim Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.03.2016 

tarihinde yapılan denetimde ilgili dağıtıcı firmanın bayisi Uspark Enerlji Akaryakıt Gıda İnş. 

İletişim Nak. San.ve Tic. Anonim Şti.nin 27.01.2016-17.03.2016 tarihleri arasında; yapmış 

olduğu satışların ve bayiye yapılan bazı dolumların otomasyona yansımadığı dolayısıyla bayinin 

otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirdiği 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. 745/14/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-13 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4030-1/31527 (lisansı 24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) 

lisans sahibi “Merdivenköy Mah. Tekkealtı Sokak No: 6/1 D.2 Kadıköy İstanbul” adresinde 

mukim Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.01.2016 

tarihinde yapılan denetimde ilgili dağıtıcı firmanın bayisi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda 

İnş.İletişim Nak.San.ve Tic. Anonim Şti.nin 27.01.2015-27.01.2016 tarihleri arasında; yapmış 

olduğu satışların ve bayiye yapılan bazı dolumların otomasyona yansımadığı dolayısıyla bayinin 

otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirdiği 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. 745/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

DAĞ/4030-1/31527 lisans numaralı Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre 

içerisinde Kuruma sunmama fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 24.10.2018 tarihli 48460 sayılı Başkanlık 

Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 04.12.2018-1868 sayılı Soruşturma Raporu 

hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 

mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 

yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 

belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 

gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 

bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 745/16/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Eskişehir Caddesi No: 284 Yukarı Kirazca Arifiye-Sakarya” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/13581 lisans numaralı Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi tarafından işletilen tesiste istasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan 

personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 

Kanunun 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 21.11.2018 tarihli ve 52548 sayılı Başkanlık 

Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30.11.2018-1797 sayılı Soruşturma Raporu 

hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 

mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

BAY/939-82/37514 lisans numaralı Misket Metal Petrol Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması 

fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 09.10.2018 tarihli 46155 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 

soruşturma açılmış ve 03.12.2018-1819 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 

konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 

yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 

belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 

gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 

bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 745/18/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

BAY/939-82/26064 lisans numaralı Mücahit Tur Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri 

Fidancılık Su Turizm İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması fiili 

nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 14.12.2018 tarihli 56694 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 

soruşturma açılmış ve 26.12.2018-2149 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 

konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 

gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 

yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 

belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 

gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 

bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 745/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.03.2018 tarihli ve 7770-46 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/12558 sayılı lisans sahibi Merkez Mahallesi No: 17/A-B Atatürk Bulvarı 

(Ada: 111, Pafta: P22.B.12D, Parsel: 1) Kınık Beldesi Köyü Kaş-Antalya adresinde mukim 

Orhan-Lar Turizm Petrol Otomotiv Madencilik Gıda Orman Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve 

Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 25.02.2015 tarihinde yapılan denetimde 

istasyonda mevzuatta belirtilen niteliklere haiz sorumlu müdür çalıştırmama fiilinin tespit 

edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 83.839,-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; 83.839,-TL tutarındaki idari para 

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

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

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

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

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

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/20/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Diyarbakır Bulvarı No: 18 Bismil-Diyarbakır Karayolu Üzeri 3. Km. Bismil-Diyarbakır” 

adresinde mukim LPG-BAY/941-54/14323 lisans numaralı Özaydın Akaryakıt Hayvancılık 

İnşaat Tarım Ürünleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 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 

27.09.2018 tarihli ve 44413 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 

28.09.2018-1416 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 

ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 

tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

DAĞ/4286-2/32224 lisans numaralı Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından işletilen 

tesiste Bayisinin otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma 

sunmaması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 27.12.2018 tarihli 59132 sayılı Başkanlık 

Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 02/01/2019-1 sayılı Soruşturma Raporu 

hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 

mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 

yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 

belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 

gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 

bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 745/22/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15.11.2018 tarihli ve 8187-19 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37963 lisans sahibi “Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi No: 88/A  

(Ada: 417 , Pafta: - , Parsel: 3) Esenyurt İstanbul” adresinde mukim Rb Turizm Petrol Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste yapılan denetimde RB Turizm Petrol Sanayi ve 

Ticaret anonim Şirketi'nin ticaret unvanındaki değişikliği süresi içerisinde Kuruma bildirme 

yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğunun tespit edilmesi ve konu ile ilgili herhangi bir yazılı 

savunmasının Kuruma ulaşmadı, 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. 745/23/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Afyonkarahisar Konya Karayolu 60. Km. Yakasinek Sultandağı Sultandağı-

Afyonkarahisar” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/17567 lisans numaralı Sefa Akaryakıt 

Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste istasyonda 

sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 

söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 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 03.12.2018 tarihli ve 

54509 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 04.12.2018-1877 

sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma 

istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 745/24/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-31 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33347 lisans sahibi “Iskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı Caddesi No: 224     

(Ada: 9, Pafta: 38, Parsel: 12) Urla İzmir” adresinde mukim Snk Petrol Ürünleri Oto Yedekparça 

İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde 

yapılan denetimde Mezkur Lisans sahibinin, Ece Grup Petrol Ürünleri ve Kim. Mad. Nak. San. 

Tic. Şti. ünvanlı bayiye akaryakıt ikmal ederek yeniden satış amaçlı satış yapmasının ve lisans 

sahibinin konu ile ilgili herhangi bir yazılı savunmasının Kuruma ulaşmadığı fiilinin tespit 

edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 80.106,-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; 80.106,-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. 745/25/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.12.2018 tarihli ve 8283-37 sayılı kararı ile, 

lisans sahibi “Fulya Mah. Şehit Niyazi Sk. Erdoğan Apt. No: 5/3 Şişli İstanbul” adresinde mukim 

Yunus Lojistik Hizmetleri Akaryakıt İnşaat Ticaret Ltd. Şti tarafından işletilen tesiste 09.07.2017 

tarihinde yapılan denetimde Mezkur tüzel kişinin 2017 yılında lisans almaksızın piyasa 

faaliyetinde bulunması ve tüzel kişinin konu ile ilgili herhangi bir yazılı savunmasının Kuruma 

ulaşmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.254.504,-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; 1.254.504,-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. 745/26/1-1 


