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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurulun 15/05/2014 tarih ve 5014-45 sayılı Kararı ile “E-90 Karayolu Üzeri Çukurkuyu Beldesi Karamusa Mevkii
Bor NİĞDE” adresinde bayilik faaliyetinde bulunan BAY/939-82/29339 sayılı lisans sahibi Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat
Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 15/05/2012 tarihinde yapılan denetimde gizli
düzenek tespit edilmiş ve alınan numunenin ODTÜ-PAL laboratuvarı tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen PAL12-649-859 sayılı analiz raporu ile numunenin solvent türü bir ürün olduğu tespit edilmiş ve istenilmesine rağmen Kuruma
herhangi bir yazılı savunma sunulmaması üzerine Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup;
a) Lisans sahibinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurarak 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4
üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL,
b) İstasyonda vaziyet planında olmayan gizli düzenek bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci
ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11
inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.597,- TL,
olmak üzere Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
toplam 176.708,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat
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 idare mahkemesinde dava açma hakkının 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 olunur.
6559/1/1-1

—————
Kurulun 08/01/2015 tarih ve 5414-18 sayılı Kararı ile BAY/939-82/30730 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
kapsamında Adana Yolu 9. Km, Sazlıca Kasabası Mevkii / NİĞDE" adresinde bayilik faaliyetinde bulunan lisans sahibi
Hasan BAYAT'a ait akaryakıt istasyonunda 16/10/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda vaziyet planında
olmayan 60 tonluk gizli bir tank bulunduğu, söz konusu tankta tağşiş amaçlı solvent bulunduğu tespit edilmiş, 5015 sayılı
Kanuna aykırı faaliyetler gerekçesiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ve 19/09/2013 tarihli ve 4617-15 sayılı Kurul Kararı gereği istenen yazılı
savunmasının hali hazırda Kuruma ulaşmamış bulunması nedeniyle Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü
Kurulca değerlendirilmiş olup;
a) İstasyonda alınan numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM laboratuvarı tarafından yapılan analizi sonucunda
düzenlenen1220P00967001 numaralı analiz raporunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri
istasyonda bulundurmakla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
b) İstasyonda vaziyet planında olmayan gizli yer altı tankı bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği,
anlaşıldığından
Hasan BAYAT hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurma ile
ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve istasyonda vaziyet planında olmayan gizli düzenek

bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 13.592.- TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat
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 idare mahkemesinde dava açma hakkının 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 olunur.
6559/2/1-1

—————
Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/26 sayılı Kararı ile, Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic.
San. Limited Şirketi’nin 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 2011 ve 2012
yıllarında Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne
muhtelif tarihli ve sayılı fatura karşılığında akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde bulunmasının
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci
fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum
Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555.-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL (Sekizyüzonbeşbinbeşyüzellibeş 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 TR550001500158007292230032 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 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.
6559/3/1-1

—————
Kurul 29/05/2015 tarih ve 5616/8 sayılı Kararı ile, Kuzeyada Petrol Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin
lisans alma tarihi 07.09.2012’den itibaren akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve buna rağmen
akaryakıt satışının devam etmesi nedeniyle, 15/01/2015 tarih ve 5428/109 sayılı Kurul Kararı ile 70.000.- TL idari para
cezası uygulanan Kuzeyada Petrol Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu para cezasına yaptığı itirazın
reddine karar verilmiştir.
6559/4/1-1

—————
Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/27 sayılı Kararı ile, 06.06.2007 tarihli ve BAY/939-82/22247 sayılı bayilik lisansı
sahibi Sakarya Beyazgül Turizm Gıda Konfeksiyon Nakliyat Tarım Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited
Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739
sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı
anlaşıldığından, Sakarya Beyazgül Turizm Gıda Konfeksiyon Nakliyat Tarım Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve
Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL (Sekizyüzonbeşbinbeşyüzellibeş 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 TR550001500158007292230032 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 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.
6559/5/1-1

—————
Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-16 sayılı kararı ile 15.11.2012 tarihli ve MYĞ/4122-5/31768 numaralı Madeni
Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hasmir Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim-Depolama, Nakliye İthalat, İhracat,
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin lisansın verdiği haklar dışında ithal ettiği bazyağı madeni yağ üretiminde kullanmaması
ile ticarete konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve
Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9. Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya
Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 4 numaralı fıkrasına aykırı olduğu 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 Hasmir Petrol ve Madeni Yağ
Ürünleri Üretim-Depolama, Nakliye İthalat, İhracat, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/05/2015 tarihli ve DDB.284/17-17 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 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.
6559/6/1-1

—————
Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-15 sayılı kararı ile 21.07.2011 tarihli ve MYĞ/3333-5/29770 numaralı Madeni
Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansın
verdiği haklar dışında ithal ettiği bazyağı madeni yağ üretiminde kullanmaması ile ticarete konu etmesinin 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında
Tebliğ’in 9. Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11
inci maddesinin 4 numaralı fıkrasına aykırı olduğu 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 Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/05/2015 tarihli ve DDB.284/16-16 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 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.
6559/7/1-1

—————
Kurul’un 22/04/2015 tarihli ve 5575/25 sayılı kararı ile “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22
Ümraniye/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı
dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik
şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu
akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle
sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına
aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına 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

Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve
20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince
düzenlenen 22/05/2015 tarihli ve DDB.498/4-4 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen 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.
6559/8/1-1

—————
Kurul’un 28.04.2015 tarihli ve 5584/56 sayılı Kararı ile RAMAN AKARYAKIT DAĞITIM NAK.PET.ÜRÜ.SAN.
İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. hakkında, 23.01.2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda, BAY/939-82/27984 numaralı bayilik
lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin AfyonkarahisarKütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24-C-21d, Ada No.101, Parsel No.53) İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu
akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde
gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun
7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/05/2015tarihli ve
DDB.52/26-3 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 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.
6559/9/1-1

—————
Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde
Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca
belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.
Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/25 sayılı Kararı ile; Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.’nin, EÜ/2116-7/1489 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki üretim tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012
dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/77 sayılı Kurul Kararı ile
mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz
konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca
572.186,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine
karar verilmiştir.
Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza
bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak
para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 572.186,-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.
6559/10/1-1

—————
Kurulun 14.05.2015 tarihli ve 5601-16 sayılı Kararı ile;
Yağsan Makine Sanayi Otomotiv Yağ ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti ile ilgili olarak Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN
tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih

ve AGB-A- 453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre 2010 yılı
içerisinde Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.ne (Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.nin 14.07.2010 tarihli 7606 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesi'nde ilan edildiği üzere ile yeni ticaret unvanı Ahmet ilhan Emre Petrol ve Tic.Ltd. Şti. olarak değişmiştir.) değişik
tarihlerde (2 kez) lisans alınmasını gerektiği halde faaliyeti lisans almadan akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmesi 5015
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin
(1) numaralı alt bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat
karşısındaki durumun 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 Şirketiniz nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir
Bu kapsamda, Şirketinizin lisans alınmasını gerektiği halde lisans almadan akaryakıt satışı yapmamak
yükümlülüğünü yerine getirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı
20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma
açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük
süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya
lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
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 14/05/2015 tarihli ve 5601-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 15/06/2015 tarihli ve DDB. 20/2015/9 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.
Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi
içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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