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Resmî Gazete

Sayı : 30325

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
21/12/2017 tarihli ve 7578-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 23/10/2012 tarih ve BAY/939-82/31693 numaralı bayilik
lisansı sahibi Ağapet Petrol Dağıtım Enerji Turizm Gıda İnşaat Madencilik Nakliyat Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin
18/06/2014 tarihinde bağlı dağıtıcısı harici Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden akaryakıt ikmalinde bulunarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin
birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine
aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olmadığı
anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin
yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.- TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/1/1-1

—————
Kurul’un 30/11/2017 tarihli ve 7484-19 sayılı kararı ile; “E-5 Mahallesi No:53/5 Taşköprü Köyü Merkez-DÜZCE”
adresinde faaliyet gösteren 09.09.2015 tarihli ve BAY/939-82/35940 (15.05.2017 tarihli 22147 sayılı Kurul kararı ile
sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisans sahibi Ensar Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.10.2016 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla faturası ibraz edilen en son tarihi 28.03.2016 olan faturalar ile
04.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34019 sayılı bayilik lisans sahibi Kent Akaryakıt-Ferhat Yavuz’a akaryakıt ikmalinde
bulunması 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 mezkur lisans sahibi hakkında 07/08/2017 tarihli ve 34312 sayılı Başkanlık
Olur'u kapsamında düzenlenen 14/08/2017-948 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında yeniden satış amacı ile akaryakıt
satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile “5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin
6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/2/1-1

—————
Kurulun 07/09/2017 tarih ve 7274-3 sayılı Kararı ile ETS/3071- 28/1819 numaralı tedarik lisansı sahibi EOS Elektrik
Enerjisi Toptan Satış A.Ş’nin, dağıtım sistemi kullanım anlaşması kapsamındaki eksik teminatını tamamlama yükümlülüğünü
yerine getirmemesi nedeniyle hakkında alınmış olunan16.03.2017 tarihli ve 6976-10 sayılı ihtar kararı sonrasındaki durumu
Kurul tarafından değerlendirilerek, ,6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca belirlenen 627.250,-TL idari para cezası uygulanmasına ve hakkında açılan soruşturmanın
sonlandırılmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 627.250,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler /Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/3/1-1

—————
Kurul’un 07/12/2017 tarihli ve 7500-2 sayılı kararı ile; 20.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30859 sayılı bayilik lisansı
sahibi Gündeğer Petrol Nakliye Gıda Turizm Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.2016 tarihli
ve BAY/939-82/37232 numaralı bayilik lisanslı Abdullah Kartal- Bilgisayar Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliye Kırtasiye
Ticaret’in istasyonunda yapılan denetimde en son tarihi 20.05.2015 olan 20 belge ile mezkur lisans sahibine Kalorifer yakıtı
cinsi ürün sattığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun “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 mezkur lisans sahipleri hakkında 27/07/2017 tarihli ve 32749 sayılı
Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 02/08/2017-918 sayılı Soruşturma Raporu ile alınan yazılı savunma ile Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında yeniden
satış amacı ile akaryakıt satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile
“5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin
6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/4/1-1

—————
D.100 Karayolu Caddesi No: 42 Yenicepınar Köyü Merkez/Bolu adresinde yer alan ve (04.03.2016 tarihinde
sonlandırılan) 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Yiğit Petrol
Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 29.06.2015 tarihinde yapılan denetimde; satış
raporlarının ve tank dolum raporlarının sağlıklı olarak alınamadığının tespit edilmesi ve buna istinaden ilgili lisans sahibinin
otomasyon dökümlerinin Kurum kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde yapılan değerlendirme uyarınca otomasyon
sisteminin sağlıklı ve doğru çalışmadığının anlaşılması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun "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 mezkur lisans sahibi hakkında 20/09/2017 tarihli ve 39195 sayılı
Başkanlık Olur'u kapsamında açılan soruşturma sonucu hazırlanan 25/09/2017 tarihli ve 1023 sayılı Soruşturma Raporu ile
istenen yazılı savunmanın Kuruma intikal etmemesi hususunun Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde; 04/01/2018
tarihli ve 7630-21 sayılı Kurul Kararıyla istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması nedeniyle Yiğit Petrol
Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu
maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bahse konu kurul
kararı (resmi kayıtlara göre tespit edilen Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Caddesi Şahinoğlu İş Hanı No:91/105 Merkez/BOLU
adresindeki) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/5/1-1

—————
Kurul, 23.11.2017 tarihli ve 7470-5 sayılı Kararıyla;
“Karabük Yolu 25. km (Ada: - , Pafta:6, Parsel:799) Gerede/BOLU” adresinde, 05.10.2010 tarihli ve BAY/93982/28365 (lisansı 20.02.2014 tarihli 6222 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren

Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.01.2014 tarihinde akaryakıt
istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.04.2014 tarih ve
4959-42 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının Ankara 4.İdare Mahkemesinin E: 2014/1300, K:
2014/1851 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı
Kanunun “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 Güzel Avrasya
Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18.07.2017 tarihli ve 31208 sayılı Başkanlık
Olur’u kapsamında hazırlanan 25.07.2017 tarihli ve 864 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim
Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
1110/6/1-1

—————
Kurul, 21.12.2017 tarihli ve 7578-33 sayılı Kararıyla;
04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 (lisansı 20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) numaralı
dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, bayisi BAY/939-82/35353 sayılı
bayilik lisansı sahibi Ekoil Petrolcülük Otomotiv İnşaat Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile olan bayilik sözleşmesi feshini
mevzuatta belirlenen süre içerisinde Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun
“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 Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 23.08.2017 tarihli ve 36715 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 21.09.2017
tarihli ve 1020 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü
değerlendirmiş olup, Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında dağıtıcı lisansı sahibi olarak
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin yedinci
fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"
hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
1110/7/1-1

—————
07/09/2017 tarih ve 7274-10 sayılı Kurul Kararı ile 04/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/30908 numaralı (28/08/2014
tarihli ve 30286 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Akkaya Köyü Gövderesi Mevkii Akçakoca/
DÜZCE adresinde faaliyet gösteren İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt istasyonunda; 29/01/2014 ve
06/05/2014 tarihli denetimlerde tespit edilen 2013 ve 2014 yıllarında müteaddit defalar Sakabaşı Petrol Ürünleri İnş. Nak. Tem.
San. ve Tic. Ltd. Şti., Ayçan Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Pamukçu Akaryakıt Hayv. İnş. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
ve Fuat ÇEKEN’den bağlı dağıtıcısı harici akaryakıt ikmalinde bulunarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38’inci maddesinin (c) ve

(d) bentlerine aykırı hareket ettiği; 05/09/2013, 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli denetimlerde tespit edilen istasyon otomasyon
sistemi doğru ve sağlıklı çalışmayan tank ve pompaların akaryakıt ikmal faaliyetine konu edilmesi nedeniyle 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5’inci maddesinin 14 üncü
fıkrasına, yürürlükteki 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı
savunmada bulunmadığı anlaşıldığından; İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 29/01/2014 tarihli tespit (2013
yılındaki ikmallere ilişkin olarak) için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin
yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL. ve 06/05/2014 tarihli tespit için ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751.- TL. olmak
üzere toplam 142.751.- TL. ve istasyon otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmayan tank ve pompaların akaryakıt ikmal
faaliyetine konu edilmesi fiili için ise 05/09/2013 tarihli tespit için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun
ile değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 70.000.-TL, 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli
tespitler için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 72.751.-TL tutarında idari para cezasının her bir tespit için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplam 145.502.TL olmak üzere toplamda 358.253.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 358.253.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/8/1-1

—————
Kurul’un 07/12/2017 tarihli ve 7500-1 sayılı kararı ile; Durhasan Mahallesi Selendi Cad. No: 11 Demirci/Manisa
adresinde faaliyet gösteren 12.08.2016 tarihli ve BAY/939-82/37232 (fiil tarihinde 04.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30220
sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi ) numaralı bayilik lisanslı Abdullah Kartal- Bilgisayar Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye
Kırtasiye Ticaret’in istasyonunda 27.10.2016 tarihinde yapılan denetimde 20.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30859 sayılı
bayilik lisansı sahibi Gündeğer Petrol Nakliye Gıda Turizm Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden
en son tarihi 20.05.2015 olan 20 fatura ile Kalorifer yakıtı cinsi ürün aldığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun
“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 mezkur lisans sahipleri hakkında
27/07/2017 tarihli ve 32749 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 02/08/2017-918 sayılı Soruşturma Raporu ile
istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi
hakkında bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu
maddesinin yedinci fıkrası ve “ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin
6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/9/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/12/2017 tarih ve 7578-26 sayılı Kararı ile 04/06/2013 tarih ve DAĞ/44331/32743 sayılı dağıtıcı lisansı alan ve 20/04/2017 tarihinde iptal edilen bu lisansıyla faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt Ve Gaz
Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, bayisi olan 03.04.2014 tarih ve BAY/939-82/34015 sayılı bayilik lisansı sahibi
Şeyhmus DAĞLIK ile olan bayilik sözleşmesini 14/07/2015 tarihinde sonlandırmasına rağmen mevzuatta belirtilen bir aylık
süre içerisinde Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi
nedeniyle adı geçen dağıtıcı lisansı sahibi hakkında düzenlenen 05/09/2017 tarih ve 989 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi’ne 80.106 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci
maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının 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
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1110/10/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/12/2017 tarih ve 7578-20 sayılı Kararı ile, 15/05/2013 tarih ve BAY/93982/32607 sayılı bayilik lisansı sahibi Nurse Parke Hafriyat İnşaat Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından "Simav Caddesi No:92 Kuşu Kasabası Simav-KÜTAHYA" adresinde işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda
Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca 09/05/2014 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda dağıtıcı firmanın kurumsal kimlik
işaretlerinin bulunmadığının, pompa satış fiyatının fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyattan yüksek olduğunun ve dağıtıcı dışı
akaryakıt ikmali yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, adı geçen lisans sahibi hakkında düzenlenen 14/09/2017 tarih ve 1002
sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Nurse Parke Hafriyat
İnşaat Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 218.253,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 218.253,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1110/11/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13/07/2017 tarihli ve 7187-20 sayılı Kararı ile; 14.06.2012 tarihli ve BAY/93982/31141 sayılı bayilik lisansı sahibi Osman Durak-Durak Petrol’ün, 12/09/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği
üzere ilan panosunda yer alan tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin 9’uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası
Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin "Tarife, Fiyat Listesi ve Fiyat İlanına İlişkin Yükümlülükler" başlıklı 7 nci maddesinin
(c) bendine ve yine aynı yönetmeliğin "Fiyat İlanı" başlıklı 13 üncü maddesinin (ç) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından
Osman Durak-Durak Petrol hakkında ilan panosunda yer alan tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19’uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda
belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından
yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/12/1-1

—————
30/11/2017 tarihli ve 7484-6 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Konya-Karaman Karayolu Avdul Köyü Kemiklidere
Mevkii (Pafta: N29-B-06-D-N29B, Ada:-, Parsel: 534) Çumra KONYA" adresinde kurulu 24/04/2013 tarih ve BAY/93982/32491 (09.01.2015 tarih ve 708 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Osman GÜLER’e
ait akaryakıt istasyonunda 06.12.2013 ve 09.12.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde lisanslı tesisini Kurul izni
almadan HPS Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırmasının, 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler
başlıklı birinci bölümünde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda
başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı olduğu ve yazılı savunmasının süresi içinde sunulmadığı

anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/13/1-1

—————
Şair Eşref Mahallesi Gazanyolu Mevkii Kümeevler Mahallesi No: 6 Serinhisar- Denizli adresinde 10/03/2013 tarih ve
BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm
Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 13/10/2016 tarihli denetime göre; lisansına konu akaryakıt
istasyonunda denetim tarihi itibariyle eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmaması ve yeni dağıtıcısının ürünlerini
pazarladığı anlaşılacak şekilde piyasa faaliyetine devam etmemesi nedeniyle;
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı
Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi uyarınca 28/09/2017 tarih ve 40604
sayılı Başkanlık Olur’u ve 29/09/2017 tarih ve 40647 sayılı Soruşturma Görevlendirme yazısı kapsamında yapılan soruşturma
sonucunda düzenlenen 04/10/2017 tarih ve 1092 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin
görüşü değerlendirilmiş olup,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarih ve 7578-6 sayılı Kararı ile “…., BAY/939-82/32292 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 84.575, -TL idari
para cezası uygulanmasına,,” uygulanmasına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak 02/01/2018 tarih ve 26 sayılı yazımız ile Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm
Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Şair Eşref Mahallesi Gazanyolu Mevkii
Kümeevler Mahallesi No:6 Serinhisar-DENİZLİ adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ
mazbatasından görülmüştür.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 84.575, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/14/1-1

—————
07/12/2017 tarihli ve 7500-13 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 20.11.2008 tarihli ve MYĞ/1847-1/25275 numaralı ile
14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-7/27078 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öztürk N-F Gres Madeni
Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında, Lisansın Verdiği Haklar Dışında,
yurtdışından ithal edilen veya değişik yöntemlerle yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları
dikkate alınarak inceltilmek suretiyle elde edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda yakıt olarak
kullanılan yağın mükellef adı altında tenekelenmek suretiyle satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin 9’uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 23 ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya
Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9’uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu
Hakkında Tebliğ'in 11’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve
Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında, Lisansın Verdiği Haklar Dışında,
yurtdışından ithal edilen veya değişik yöntemlerle yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları
dikkate alınarak inceltilmek suretiyle elde edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda yakıt olarak
kullanılan yağın mükellef adı altında tenekelenmek suretiyle satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında
faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/15/1-1

—————
Kurul’un 13.12.2017 tarih ve 7519-21 sayılı Kararı ile; " Bağlarbaşı Mah. Merkez Sk. 213 A - SAKARYA" adresinde
faaliyet gösteren POVA PETROL ÜRÜNLERİ LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 'ne
ait işyerinde, 01/02/2016 tarihinde yapılan denetimde, LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz
konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak
09/10/2017 tarih 42203 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca açılan soruşturma ve bu kapsamda hazırlanan 12.10.2017 tarih ve 1163
sayılı Soruşturma Raporuna esas konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği Ticaret Sicilinde kayıtlı adresinize yazımız ekinde gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 88.517.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001
5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.
1110/16/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/12/2017 tarih ve 7608-32 sayılı Kararı ile 13/06/2014 tarih ve BAY/93982/34329 sayılı bayilik lisansıyla "Kütahya Karayolu 15 Km. Şahmelek Tavşanlı KÜTAHYA" adresinde faaliyet gösteren SRH
Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Nakliyat Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, kendi adına tescilli 35 EUV 41
plakalı tankerden, Çelik İnş. Nak. Paz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın kamyonlarına istasyon dışında yol kenarında
doğrudan motorin dolumu yaptığının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19/04/2015 tarihinde yapılan bir incelemeyle tespit
edilmesi nedeniyle, adı geçen lisans sahibi hakkında düzenlenen 27/09/2017 tarih ve 1047 sayılı Soruşturma Raporu ile
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve SRH Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Nakliyat
Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 972.717,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1110/17/1-1

—————
19/10/2017 tarihli ve 43954 sayılı Başkanlık Oluru ile MYĞ/4649-1/33333 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Berkşim
Petrol Ürünleri Nakliyat Cam Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin, madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette
kullanılmak üzere Akgöl Madeni Yağ Biyo Enerji Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden
başka bir isim altında baz yağı temin etmesi hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve

12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 06/11/2017 tarihli ve 1387 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/1/1-1

—————
Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, 13.04.2012 tarih
ve İTS/AY-012-027 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Aytest İnşaat Doğal Gaz Ltd. Şti.’in 20.03.2014
tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı kapsamında ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın savunması talep
edilmiş, firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiş, ilgili Kurul Kararı
kapsamında yazılı savunma talebimiz 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 05.06.2017 tarih ve 30087 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış ancak Kurumumuza konuyla ilgili herhangi bir yazılı savunma sunulmamıştır. Bu kapsamda, konu Kurul’un
10.08.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,
“Denetim Dairesi Başkanlığının 08/08/2017 tarihli ve 83632887-663.07-34373 sayılı Başkanlık Makamına
müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarih ve 19413 sayılı ve 28.06.2013 tarih ve
22817 sayılı yazılarında yer verilen tespitler uyarınca; Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde
faaliyet gösteren, 13.04.2012 tarih ve İTS/AY-012-027 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Aytest İnşaat
Doğal Gaz Ltd. Şti.’nin Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin proje onayı olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapması
nedeniyle Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, 20.03.2014
tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı kapsamında sertifika sahibinin yazılı savunması istenilmiş olmasına rağmen, yasal süresi
içerisinde yazılı savunmasını yapmaması hususu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş
olup,
a) Dağıtım şirketinin proje onayı olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37’nci
maddesinin 1 inci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi
hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yapılan ilanen tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı, anlaşıldığından, Aytest İnşaat
Doğal Gaz Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesi
uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda
ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına,
karar verilmiştir.”
şeklinde 10.08.2017 tarih ve 7236-6 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar da firmanın adres değişikliği yapması
ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/2/1-1

—————
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte
olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Proaktif İnş. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti.” hakkında 18.04.2017 tarih
ve 18137 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 06.06.2017 tarih ve 722 sayılı sayılı
Soruşturma Raporu Kurul’un 13.12.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,
“Denetim Dairesi Başkanlığının 11/12/2017 tarihli ve 83632887-663.07-52426 sayılı Başkanlık Makamına
müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 20.01.2017 tarih ve 3650 sayılı yazısında yer verilen
tespitler uyarınca; Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet
gösteren, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Proaktif İnş. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin imalatını yapmış
olduğu iç tesisatın Dağıtım Şirketi tarafından yapılan kaçak kontrolü sırasında basıncın düşmesini önleyerek Dağıtım Şirketini
yanıltmak amacıyla cihaz girişine bir ısıtıcı ile müdahale etmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci
maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile
Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.04.2017 tarih
ve 18137 sayılı Başkanlık Olur’u ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen Soruşturma Raporu, Doğal Gaz
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince yazılı savunmasını yasal süresi içerisinde yapmaması ve Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Sertifika sahibinin, imalatını yapmış olduğu iç tesisatın Dağıtım Şirketi tarafından gerçekleştirilen kontrolü
esnasında; iç tesisat kaçak testi yapılırken basıncın düşmesini önleyerek Dağıtım Şirketini yanıltmak amacıyla cihaz girişine
bir ısıtıcı ile müdahale etmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz
Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat
Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yapılan ilanen tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı, anlaşıldığından, Proaktif İnş.
Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve
Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 21’inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken
özeni göstermesi konusunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına,
karar verilmiştir.”
şeklinde 13.12.2017 tarih ve 7519-32 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması
ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/3/1-1

—————
08/11/2017 tarihli ve 47223 sayılı Başkanlık Oluru ile 2. Organize Sanayi Bölgesi 975/4 Hendek Sakarya adresinde
mukim 01.07.2015 tarihli ve BAY/939-82/35715 sayılı bayilik lisansı sahibi Misket Metal Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,
a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza
raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası
yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) Otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5’inci maddesinin
(2)’nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “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 Misket Metal Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1436 sayılı Soruşturma Raporu
yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/4/1-1

—————
Kurul, 05.10.2017 tarihli ve 7330-27 sayılı Kararıyla;
“Susurluk-Balıkesir Karayolu 14. Km Hürriyet Mevkii, Demirkapı Köyü No:365 (Pafta:İ.20.A.17.C Ada:- Parsel:142)
Susurluk / BALIKESİR” adresinde, 30/09/2011 tarih ve BAY/939-82/30053 (lisansı 09/12/2013 tarih ve 38463 sayılı kararla
sona erdirilmiştir.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yılları içerisinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 30/12/2014 tarih
ve 5397-38 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin E.2016/2056, K.
2017/817 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmesi üzerine
5015 sayılı Kanunun “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 Ateşbay
Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02/06/2017 tarihli ve 25019 sayılı Başkanlık
Olur’u kapsamında hazırlanan 14/06/2017 tarihli ve 751 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunmayı değerlendirmiş
olup, Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 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 Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
1111/5/1-1

—————
Kurulun 28/09/2017 tarih ve 7312-12 sayılı kararı ile, (EÜ/3094-3/1849, EÜ/3094-3/1850 ve EÜ/3094-3/1851) sayılı
lisansların sahibi Karakuşlar Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY)
dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde teminat açığını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle hakkında alınmış
olan 30.07.2015 tarih ve 5714-10 sayılı ihtar kararı sonrasındaki durumu Kurul tarafından değerlendirilerek, hakkında açılan
soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/6/1-1

—————
04/10/2017 tarihli ve 41259 sayılı ve 07/11/2017 tarihli ve 47040 sayılı Başkanlık Olurları ile 02.05.2013 tarih ve
DAĞ/4385-1/32551 sayılı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji
Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Asur Değerli Taşlar ve Değerli Madenler San. Tic. A.Ş.)’nin 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 göstermesinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı
Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3
sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1428 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/7/1-1

—————
Ordu Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.06.2015 tarih ve 780 sayılı yazısı ve Eklerinde yer alan
tutanağın (B-284792) ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Hoylu Mah. Hoylu Sokak No: 15 Fatsa - ORDU adresinde faaliyet
gösteren 09.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14241 lisans numaralı, Fatsa Nakliye Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi İç
ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin istasyonunda 24.06.2015 tarihinde denetim yapılmış ve denetim sonucunda, istasyonda LPG
tüpü dolumu işlevselliğine sahip aparat bulundurduğu ayrıca istasyonda yetki belgesi bulunmayan personel çalıştırıldığının
tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci 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, ve 31/10/2017 tarihli ve 45898 sayılı Makam Oluru uyarınca Şirketiniz hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17’nci maddesi uyarınca beyan
ettiğiniz ve Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adreslerinize yazımız ekinde tebliğe çıkarılmıştır.
Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci 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 31/10/2017 tarihli ve 45898 sayılı Makam Oluru kapsamındaki
soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 03/11/2017-1371 sayılı Soruşturma Raporu ekte
gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi
uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, (Varsa denetim tarihinden
önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesi ile birlikte) hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da
belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate
alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1111/8/1-1

—————

20/12/2017 tarih ve 54073 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/471-54/10255 sayılı bayilik lisansı sahibi Selen Petrol
Ticaret ve Sanayi Turizm Limited Şirketi'ne ait istasyonda 06/04/2015 tarihli denetime göre, otomasyon sistemine bağlı ancak
vaziyet planında yer almayan tank bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve
onuncu fıkraları ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin (e) bendine ve 18’inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 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 adı geçen tüzel
kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen
28/12/2017 tarih ve 1768 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini
izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın
dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

