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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-46 sayılı kararı ile, 

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

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

tarafından işletilen tesiste 03.09.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı  ile tanınan haklar 

dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine müdahale edilmesi 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. 2828/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Asr Akaryakıt İnşaat Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste lisans almaksızın akaryakıt 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 

06.02.2019 tarihli 6851 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 

13.02.2019-255 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. 2828/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8366-12 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/35240(Söz konusu lisans 15.06.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 
“No:33 ( Ada:229 , Pafta:K31D15B , Parsel:66 ) Altınkaya Köyü Kale Mevkii Asma Küme 
Evleri Merkez Aksaray” adresinde mukim Bağday Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 13.03.2019 tarihinde yapılan denetimde söz 
konusu firmanın belgesiz olarak motorin temin ettiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle 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. 2828/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-50 ve 8423-51 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/35509(söz konusu lisans 06.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 
sahibi “Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi No.8 Selçuklu Konya” adresinde mukim 
Benzinci Akaryakıt Elektronik İnş.Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilen tesiste 30.09.2017 
tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon 
sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil için 
87.815,-TL olmak üzere toplam 175.630,-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 175.630,-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. 2828/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-20 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31950 lisans sahibi “Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No: 16 
D:11 Kadıköy İstanbul” adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 24.05.2017 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda 
otomasyon sisteminin usulune uygun çalışmaması ve Kuruma ayrılıkların bildirilmemesi ve 
müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul 
Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 
konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.066.327,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 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. 2828/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-74 sayılı kararı ile, 

MYĞ/2826-2/28466(Söz konusu lisans 01.02.2018 tarihinde sonladırılmıştır.) lisans sahibi 
“Sakyatan Mahallesi Ereğli Caddesi No:159/A Karatay Konya” adresinde mukim Çev-Pet Petrol 
Ürünleri Geri Dön.kim.nak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.03.2018 
tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti yapılması 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. 2828/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-55 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/08315 sayılı lisans sahibi Uğur Mumcu Mahallesi 34. Caddesi No:2 Ostim 
Yenimahalle-Ankara adresinde mukim Çift Atlı Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri İnşaat İletişim 
Nakliye Rent A Car Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.01.2016 
tarihinde yapılan denetimde LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatı istasyon dahilinde 
bulundurmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 885.192,-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; 885.192,-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. 

 2828/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-14 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33018 lisans sahibi “Hisar Mahallesi 1709 Sokağı No:1 ( Ada: - , Pafta: - , 
Parsel:5235 ) Tepebaşı Eskişehir” adresinde mukim Çukurhisar Petrol Ürünleri Otomotiv Ve 
Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.08.2016 tarihinde yapılan 
denetimde otomasyon sistemine müdahale ederek ve otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı halde 
akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmek fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 2828/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.12.2018 tarihli ve 8255-23 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36086(söz konusu lisans 04.02.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Fatih 
Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 ( Ada:200 , Pafta:3 , Parsel:4 )Tavşanlı Köyü Altınova Yalova” 
adresinde mukim Daşdemirler Petrol Madencilik İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.01.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda otomasyon 
sisteminin usulüne uygun çalışmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 2828/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/38127(Söz konusu lisans 24.09.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

numaralı Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı 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 
10.12.2018 tarihli 55610 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
14.01.2019-127 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. 2828/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-64 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/11234(söz konusu lisans 11.11.2013 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 
sahibi Yeni Mardin Yolu Üzeri 1. Km. -Diyarbakır adresinde mukim Diclegaz Petrol Ürünleri 
Dağıtım İnşaat Nakliye Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.09.2017 
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,mühürlü olmasına rağmen LPG pompasının 
altından çekilen hat ile mutfak tüpüne dolum yapmak suretiyle lisanssız LPG ikmal faaliyetinin 
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 459.547,-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; 459.547,-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. 

 2828/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/535-114/14021(Söz konusu lisans 29.05.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

numaralı Erdoğanlar İnş. Taah. Gıda Akaryakıt Ürü. Turz. Nakl. Tar. Yem Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, 
ekipman bulundurma ve lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine 
müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin dogru ve sağlikli veriler içermemesi 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 59136 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 31.01.2019-225 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. 2828/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
MYĞ/5900-1/36303(Söz konusu lisans 26.10.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

numaralı Fulex Petro Kimya İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
temin edilen baz yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu edilmesi 
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 56693 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 04.01.2019-36 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. 2828/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36840 lisans sahibi “Avşar Köyü Merkez Mevkii No:30 ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: 
Zilliyetlik )  Bolu” adresinde mukim Gülce Grub Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Ve Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.03.2017 tarihinde yapılan denetimde istasyon 
otomasyon sistemi sağlıklı ve doğru çalışmıyor iken akaryakıt hareketine konu eylem 
gerçekleştirmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği 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. 2828/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/36840 lisans numaralı Gülce Grub Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve 
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 05.10.2018 tarihli 45802 
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 10.01.2019-112 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. 2828/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-48 sayılı kararı ile, 

LPG-DAĞ/1146-1/06391(söz konusu lisans 11.08.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 
sahibi Saray Köyü Soğukkuyu Mevkii Kahramankazan-Ankara adresinde mukim Güvengaz 
Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 02.01.2014 tarihinde yapılan denetimde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarında gerekli ruhsat,izin ve belgeleri  almamış olan istasyonda LPG ikmali 
yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 380.715,-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; 380.715,-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. 

 2828/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-39 sayılı kararı ile, 

LPG-DAĞ/1146-1/06391(söz konusu lisans 11.08.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 
sahibi Saray Köyü Soğukkuyu Mevkii Kahramankazan-Ankara adresinde mukim Güvengaz 
Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.07.2016 tarihinde yapılan denetimde başka 
dağıtıcının bayisi olan Akay Gökpınar-Gökpınar Petrol'e LPG ikmalinde bulunması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 442.596,-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; 442.596,-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. 

 2828/17/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/4433-1/32743(söz konusu lisans 09.02.2017 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans 

numaralı İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım Ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi tarafından işletilen 
tesiste lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve bununla birlikte kanuna 
karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi 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 
10.01.2019 tarihli 1456 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
15.01.2019-147 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. 2828/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/32219(Söz konusu lisans 05.04.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

numaralı Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve 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 
24.12.2018 tarihli 58287 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
29.01.2019-213 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. 2828/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8398-1 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5702-2/35811 lisans sahibi Kas Petrol Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2018 tarihinde yapılan denetimde E-7 bildiriminde yer 
alan wep adresi bilgisi ile sistemine erişim sağlamaması ve uzaktan erişim sistemini Kuruma 
açma yükümlülüğünü ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar dahilinde yerine getirmemesi 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 
günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu 
devam ettirdiği anlaşılmış olup 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca sahip olduğu DAĞ/5702-2/35811 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verildiği hususu 
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2828/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32198(söz konusu lisans 27.04.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 
“Eskişehir Caddesi Caddesi No:No: 284 ( Ada:2573 , Pafta: - , Parsel:23 )Yukarı Kirazca Köyü 
Arifiye Sakarya” adresinde mukim Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste a) 04.08.2016 tarihli denetimde otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 
veriler içermemesine rağmen bayilik faaliyetinin yapılması sebebiyle lisansı ile tanınan haklar 
dışında faaliyet göstermek b) 26.12.2016 tarihli denetimde otomasyon sisteminin doğru ve 
sağlıklı veriler içermemesine rağmen bayilik faaliyetinin yapılması sebebiyle lisansı ile tanınan 
haklar dışında faaliyet göstermek c) 26.12.2016 tarihli yapılan denetimde dağıtıcısı dışında 
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akaryakıt ikmal etmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
253.725,-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; 253.725,-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. 2828/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8367-3 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4385-1/32551 lisans sahibi“Barbaros Mahallesi Deluxia Palas Kat:6 Daire:170 Ataşehir-
İstanbul”adresinde mukim Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste  yapılan denetimde mezkur lisans sahibinin 2014 yılı içerisinde Kuruma 
Bildirimde bulunmaması ve 5015 sayılı kanuna göre yaptığı işlemlerinde Kanuna karşı hile veya 
gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti nedeniyle, 11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı Kurul 
Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu 
mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup bahse konu kişi hakkında toplam 
363.755,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu DAĞ/4385-
1/32551 sayılı lisansın iptal edilmesine  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; 363.755,-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. 2828/22/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/31931(Söz konusu lisans 05.12.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

numaralı Mhm Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan 
haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi 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 02.10.2018 tarihli 44910 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 08.01.2019-98 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. 2828/23/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-25 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4385-5/32550(söz konusu dağıtıcı lisansı 31.12.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi 
“Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir İstanbul” adresinde 
mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 2018 tarihinde yapılan denetimde Ocak-Nisan-Mayıs-Haziran aylarında izin bedeli 
yatırmadan ve izin almadan dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi yaptığı 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. 2828/24/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-60 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4385-5/32550(söz konusu dağıtıcı lisansı 31.12.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi 
“Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir İstanbul” adresinde 
mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 26.09.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin akaryakıt istasyonunda gizli 
sabit/seyyar tank,düzenek,ekipman bulundurma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 302.057,-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; 302.057,-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. 2828/25/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-33 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4385-5/32550(söz konusu dağıtıcı lisansı 31.12.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi 
“Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir İstanbul” adresinde 
mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 10.06.2018 tarihinde yapılan denetimde uzaktan erişim sistemini Kurama açma 
yükümlülüğü yerine getirmeme 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. 2828/26/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-17 sayılı kararı ile,  

“Eşme M. D.100 Karayolu Üzeri /896 Kartepe Kocaeli” adresinde mukim Mmy Lojistik Petrol 

Ürünleri İnşaat Turizm Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 

tesiste 19.02.2018 tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti 

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. 2828/27/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 8398-3 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4433-1/32743(Söz konusu lisans 20.04.2017 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans 

sahibi“Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv. Newista Residence C Blok Kat:5 

Daire:44 Esenyurt- İstanbul” adresinde mukim Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret 

Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste mezkur lisans sahibinin 2014 yılı içerisinde yapılan 

denetimde çeşitli firmalarla aralarında gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan 

yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar 

dışında faaliyet göstermesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı 

Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu 

mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup bahse konu kişi hakkında toplam 

363.755,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu DAĞ/4433-

1/32743 sayılı lisansın iptal edilmesine  karar verilmiştir.Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 363.755,-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. 2828/28/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-55 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/28823(söz konusu lisans 25.05.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Ulus 
Mahallesi Ankara Caddesi No:76 Kartepe Kocaeli” adresinde mukim Nehir Madeni Yağ Ve 
Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 29.11.2017 tarihinde yapılan 
denetimde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması 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. 2828/29/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 tarihli ve 8313-13 sayılı kararı ile, 

BAY/851-88/19108(söz konusu lisans 22.05.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) lisans sahibi “Poyra 
Köyü Bozüyük Bilecik” adresinde mukim Ntb Gıda Turizm Inşaat Petrol Ve Taşımacılık Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 22.05.2017 tarihinde yapılan denetimde 
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması 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. 
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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. 2828/30/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-19 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/35979 lisans sahibi “Maltepe Mahallesi Bestekar Medeni Aziz Efendi Sokağı 

No:2/30 Zeytinburnu İstanbul” adresinde mukim Olimpiyat Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 16.03.2017 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali 

yapılması 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. 2828/31/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-62 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/708-9/01412(söz konusu lisans 03.01.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans 

sahibi Zorlar Mahallesi Çevreyolu Caddesi No:44 Seydikemer-MUĞLA adresinde mukim Orhan-

Lar Turizm Petrol Otomotiv Madencilik Gıda Orman Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde lisans 



24/3/2019         PAZAR         SABRİ 
ÇEŞİTLİ 

2828 
Disket 

17 

kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali 

Sorumruluk Sigortası yaptırmamak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 

toplam 1.766,-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; 1.766,-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. 

 2828/32/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-75 sayılı kararı ile, 

LPG-DAĞ/4366-1/13794(söz konusu lisans iptal adilmiştir.) sayılı lisans sahibi Mustafa Akyol 

Sokak Grup Center Kule İş Merkezi No:11-1 Kat 7 Daire 175 Pendik-İstanbul adresinde mukim 

Ozan İlkgaz Lpg Petrol Akaryakıt Dağıtım Maden Nakliye İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 05.11.2017 tarihinde yapılan denetimde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarında gerekli ruhsat,izin ve belgeleri  almamış olan istasyonda LPG ikmali yapmak 

fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 459.547,-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; 459.547,-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. 

 2828/33/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Birlik Mahallesi Mehmet Altınsoy Sokağı No:1 Altınkaya Köyü Merkez-Aksaray” 

adresinde mukim LPG-BAY/941-54/19512 lisans numaralı Özatalar Akaryakıt Taşımacılık İnşaat 
Tarım Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda 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 
26.12.2018 tarihli ve 58946 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
28.12.2018-2158 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. 

 2828/34/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-67 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4286-2/32224(söz konusu lisans 12.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 
“Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza Kat:8 D:54 Ümraniye İstanbul” 
adresinde mukim Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 31.07.2016 
tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen 
süre içerisinde Kuruma sunmama 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. 2828/35/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/32257(Söz konusu lisans 28.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans 

numaralı Tantaoğlu Uluslararası Taşımacılık İnşaat Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlikli veriler 
içermemesi 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 19.12.2018 tarihli 57547 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 15.01.2019-139 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. 2828/36/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-76 sayılı kararı ile, 

MYĞ/4794-2/33620 lisans sahibi “Kemalpaşa Osb Mahallesi 21.Sok. NO:13 Kemalpaşa İzmir” 
adresinde mukim Tudors Makina İnşaat Taahhüt Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Nakliyat 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.03.2016 tarihinde yapılan 
denetimde temin edilen baz yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu 
edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 422.879,-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; 422.879,-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. 2828/37/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.12.2018 tarihli ve 8255-50 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33522(söz konusu lisans 27.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 
“Susurluk-balıkesir Yolu 14.km, Kapı No:376 Demirkapı Köyü Susurluk Balıkesir” adresinde 
mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 15.07.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar 
dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 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. 2828/38/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-12 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33522(söz konusu lisans 27.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 
“Susurluk-Balıkesir Yolu 14.Km, Kapı No:376 (Ada:- , Pafta:İ20A.17C , Parsel:142) Demirkapı 
Köyü Susurluk Balıkesir” adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.01.2016 tarihinde yapılan 
denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve bayinin otomasyon sistemi sağlıklı 
çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 2828/39/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-14 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33522(söz konusu lisans 27.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi 

“Susurluk-Balıkesir Yolu 14.Km, Kapı No:376 (Ada:- , Pafta:İ20A.17C , Parsel:142) Demirkapı 

Köyü Susurluk Balıkesir” adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.03.2016 tarihinde yapılan 

denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve bayinin otomasyon sistemi sağlıklı 

çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 

kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

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

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

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 2828/40/1-1 


