
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.02.2021 tarihli 10028-2 ve 10028-1 sayılı 

kararları ile BAY/939/-82/24956 sayılı lisans sahibi Araboğlu İnşaat Turizm Petrol Gıda Tekstil 

Nakliyat Hayvancılık Tarım ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirket’nin 25.08.2008 

ve 26.12.2012 tarihlerinde Kanuna karşı hile/yalan beyanda bulunma ve lisanssız bayilik faaliyeti 

yapılması fiilini işlediğinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 70.000,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 

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

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca sahibi olduğu BAY/939/-82/24956 sayılı lisansının iptal edilmesine karar 

verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararları adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararları uyarınca, toplam; 70.000,-TL tutarındaki idari para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bunun yanı sıra söz konusu lisans ile piyasada 

faaliyet gösterilemeyeceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.03.2021 tarihli 10092-7 ve 10092-6 sayılı 

kararları ile BAY/939-82/3691 lisans sahibi “Çukurköy Mah. Şahmelek Küme Evleri No: 5/1 

Tavşanlı Kütahya” adresinde mukim Mustafa Güler tarafından işletilen tesiste 30.11.2019 

tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 

dolumu yapılması ve dağıtıcısı haricince akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 125.000,-TL ve 125.000,-TL olmak üzere toplam:250.000,-TL 

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

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararları uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 250.000, TL 

tutarındaki idari para cezasının, 



 

1-5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı 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, 

6-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. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Çördük Köyü Songeçit Mevkii No: 7/A Çerkeş/Çankırı adresinde 11.07.2018 ve 

BAY/939-82/40195 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Yeşil Karadeniz Turizm Gıda 

Akaryakıt Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 04.02.2019 ve 17.05.2019 

tarihlerinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali 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/A maddesi hükümleri uyarınca Yeşil Karadeniz Turizm Gıda Akaryakıt Nakliye 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 30.03.2021 tarihli ve 53596 sayılı Başkanlık 

Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 13.04.2021 tarihli ve 264 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 Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak Dış Kapı No: 12 İç Kapı No: 14 Merkez/Bolu 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 

savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/ 

Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen 

yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

 6197/3/1-1 


