
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05.09.2019 tarihli ve 8822-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/39328 lisans sahibi “Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı No:43 Muratpaşa 
Antalya” adresinde mukim Alpbey Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 
29.06.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam; 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın   
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil 
işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 10858/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-39 sayılı kararı ile, 

910561332 vergi numaralı DAĞ/6663-3/37733 lisans sahibi Bağlıca Mahallesi 1095. Sokak 
Hilalpark Konutlatı Apt. No:5/1 Etimesgut/Ankara adresinde mukim Asmir Petrolcülük 
Anonim Şirketi hakkında 31.12.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.050.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.050.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 



 

Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.10.2019 tarihli ve 8897-12 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31313 lisans sahibi “Turan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 213/A 
Sarayköy Denizli” adresinde mukim Ateşoğlu Hayvancılık Temizlik Hizmetleri Petrol 
Ürünleri Gıda Turizm Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste 04.10.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam; 125.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil 
işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 10858/3/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-16 sayılı kararı ile, 

1780735665 vergi numaralı DAĞ/4413-4/32667 lisans sahibi Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 
D:2  İstanbul adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
hakkında 1.01.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 3.245.000,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 3.245.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-44 sayılı kararı ile, 

6320449179 vergi numaralı DAĞ/5045-1/34311 lisans sahibi Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. 
Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 Ümraniye İstanbul adresinde mukim 
Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 2018 tarihi/tarihleri için 
ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 1.023.500,-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; 1.023.500,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 



 

ödenmeyen 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. 

  10858/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye/İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 18.04.2018 tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin 
doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43223 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.10.2019 tarihli ve 981 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphıll Court 1a Kapı No:3 Daire No:108 Ataşehir / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye/İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 05.10.2017 tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin 
doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43266 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16.10.2019 tarihli ve 984 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphıll Court 1a Kapı No:3 Daire No:108 Ataşehir / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/7/1-1 



 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli ve 8908-9 sayılı kararı ile, 

MYĞ/2901-3/28663 lisans sahibi “Horozluhan Mah/Semt Çarman Sk. /18 Selçuklu Konya” 
adresinde mukim Hira Madeni Yağ Ambalaj Kimya Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.08.2017 tarihinde yapılan denetimde kapasite raporunda yer 
almayan ürünleri üretmek ve/veya kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmak 
suretiyle lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında toplam 439.075,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam; 439.075,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil 
işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 10858/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Ilgaz Kurşunlu Karayolu 14. Km. Bölören Köyü Kol Mevkii Ilgaz / Çankırı adresinde 

03.10.2016 ve BAY/939-82/37424 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren İdris Petrol 
Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 
09.07.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
İdris Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
nezdinde 05.08.2019 tarihli ve 36395 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27.08.2019 tarihli ve 831 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Ziya Gökalp Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı Yılmazlar Center Dış Kapı No:2 Daire 



 

No:709 Merkez/Batman adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-76 sayılı kararı ile, 

6070365036 vergi numaralı DAĞ/4866-2/33818 lisans sahibi Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi 
No:2/a Arnavutköy İstanbul adresinde mukim Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış 
Ticaret Anonim Şirketi hakkında 28.02.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 462.000,-
TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı 
adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 462.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-48 sayılı kararı ile, 

6210454181 vergi numaralı DAĞ/4385-5/32550 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 hakkında 01.01.2018-31.12.2018 
tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 393.250,-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; 393.250,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 



 

Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 10858/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-46 sayılı kararı ile, 

6310642266 vergi numaralı DAĞ/4637-3/33304 lisans sahibi Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 
Körfez Kocaeli adresinde mukim Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
hakkında 2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 81.250,-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; 81.250,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 10858/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Antalya-Ankara Yolu 8. Km.çobansaray Köyü Mahallesi Dinar/Afyonkarahisar adresinde 

15.07.2013 ve BAY/939-82/32916 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öz Cemre 
Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.04.2018 tarihinde 
kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Öz Cemre Akaryakıt 
Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43223 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 



 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.10.2019 tarihli ve 980 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Çobansaray Köyü Ümmü Soytürk Apt. No:222/1 Dinar / Afyonkarahisar adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-29 sayılı kararı ile, 

7290530111 vergi numaralı DAĞ/4286-2/32224 lisans sahibi Abdurrahmangazi Mah. Fatih 
Bulvarı Karasu İş Merkezi No:77 Kat:5 D:9 Sultanbeyli/İstanbul adresinde mukim Petsa 
Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında 12.10.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 517.750,-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; 517.750,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/14/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Hafıziye Mahallesi No:13 Bölge Trafik Yanı Başkale-Van” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/14934 lisans numaralı Ramazan Karaman tarafından işletilen tesiste LPG 
dolumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin 
tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması 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 10.09.2019 tarihli 
ve 40446 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış  11.09.2019 tarihli 



 

ve 851 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. 

 10858/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.10.2019 tarihli ve 8897-8 sayılı Kararı ile; 

İTS/KGT/61041 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Şerafettin Olgun 
(19511737824-6410026309) tarafından işlenen dağıtım Şirketinin yazı ile istediği bilgi ve 
belgelerin sunulmaması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan 
böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve 
yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, 
tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye 
tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Konya Yolu 55. Km. Cimşit Gölbaşı / Ankara adresinde 22.01.2013 ve BAY/939-

82/32038 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi İç 
Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 04.09.2018 tarihinde 1-Yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtın tağşiş 
edilmesi 2-Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma 3-
Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tamoil Petrol Ürünleri 
Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18.09.2019 tarihli ve 41691 sayılı Başkanlık 
Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 26.09.2019 tarihli ve 955 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yazıçayır Köyü Makas Mevkii No:3 Kulu / Konya adresine gönderilmesine rağmen 



 

ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu adresinde 19.10.2009 ve BAY/939-82/26684 

sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde 
Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.02.2011 tarihinde yeterli şart 
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yeşilgöz Petrol 
Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
24.10.2019 tarihli ve 47412 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 31.10.2019 tarihli ve 1017 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Gerede/Bolu adresinde 19.10.2009 ve BAY/939-82/26684 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat 
Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.02.2011 tarihinde akaryakıt istasyonunda 
gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde 
Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 24.10.2019 tarihli ve 47412 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 31.10.2019 tarihli ve 1018 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Gerede / Bolu adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/19/1-1 


