Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 19/02/2015 tarih 5483-65 sayılı Kararı ile; İnegöl-Ankara Karayolu 16. km, Kınık Mevkii (Ada:113,
Pafta:H23 d.2401, Parsel:22) Kurşunlu Kasabası İnegöl BURSA adresinde 27.11.2013 tarih BAY/939-82/33467 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı (Tesisin Su Akaryakıt LPG Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı
muhataba devri nedeni ile, lisans sahibinin isteği üzerine 31.03.2014 tarihli 11036 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) ile faaliyet
gösteren Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 08/01/2014
tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle ilgiliden 04/06/2014 tarih ve 5049-7
sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesi ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca
değerlendirilmiş olup;
a) Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 08/01/2014 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasına ve 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) İlgilinin yazılı savunma göndermediği,
anlaşıldığından, Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 176.681-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681-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 Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili
İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3712/1/1-1

—————
Kurul’un 18.12.2014 tarihli ve 5367/49 sayılı Kararı ile; 03.04.2014 tarihinde yapılan denetimlerde,
“Deresoplan Köyü Gölündoruğu Mevkii (Ada: 123, Pafta: G29a11c, Parsel:4), Eskipazar/KARABÜK” adresinde 10.05.2013
tarihli ve BAY/939-82/32584 lisans numarası ile faaliyet gösteren Alperen İnşaat Malzemeleri Ve İnşaat Petrol Turizm Gıda
Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 07.08.2014
tarihli ve 5163/39 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı birlikte değerlendirilmiş olup, Alperen İnşaat Malzemeleri Ve İnşaat Petrol Turizm Gıda Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine, yanısıra, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 176.781,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.781,- 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 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
Mahkemeleri’ ne 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 olunur.
3712/2/1-1

—————
21.03.2005 tarihli ve BAY/462-1123/08300 numaralı (18.06.2014 tarih ve 21777 sayılı Karar ile
sonlandırılan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ekinoks Rezidans E.1 Blok
No:1 D:99 Mahallesi Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Hisar Petrol İnşaat Turizm Tekstil Gıda
Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma

yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup
Kurulun03/02/2015 tarihli ve 5460-17 sayılı Kararı ile Hisar Petrol İnşaat Turizm Tekstil Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3712/3/1-1

—————
Kurul’un 12/02/2015 tarih ve 5473/69 sayılı Kararı ile; 03/06/2011 tarih BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı
(17/05/2013 tarihinde sonlandırılmıştır) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent /
DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tespit tarihi
olan 03/03/2012 tarihi itibariyle;
- Akaryakıt istasyonunda kurulu otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam etmek suretiyle 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkında 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü
fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 67.962,- TL tutarında idari
para cezası,
- Akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri bilgisi ve
rızası dahilinde istasyonda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin 4 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 163.111,- TL tutarında idari para cezası,
olmak üzere toplamda 231.073,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 231.073,- 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 TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemelerinde 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.
3712/4/1-1

—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/46 sayılı Kararı ile, ABG Çelik Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri Ve
Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-087849 ve A-087850
sayılı faturalar ile akaryakıtı Çiftçioğlu Hayvan ve MamülleriPetrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal
etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, ABG Çelik
Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 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.
3712/5/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/49 sayılı Kararı ile, Ömer Tekiner’in 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012
yılında C-567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı
anlaşıldığından, Ömer Tekiner hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 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.
3712/6/1-1

—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/50 sayılı Kararı ile, Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek Parça Ve Petrol
Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 yapılan denetimde 11.01.2012 tarihinde A-92357 sayılı fatura ile motorini
Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik
faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek Parça
Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 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.
3712/7/1-1

—————
17/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28158 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri,
Şaziye Köyü DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna
aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi
içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 22/01/2015 tarihli ve 5439-3 sayılı Kararı ile Marka Orman
Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 231.073.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3712/8/1-1

—————
Kurul’un 29/01/2015 tarih 5451-22 sayılı Kurul Kararı ile;
Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde
25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat
Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin
otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığı, alış ve satışlarının
uyumsuz olduğu, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığı ve dağıtıcı harici ikmal
yapıldığı tespit edilmiştir.

Konu, 29/01/2015 tarihli Kurul toplantısında değerlendirilmiş olup; Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- ,
Pafta:H22.b-01.c.D , Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen
akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde;
a) Otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon
verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve
1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına aykırı olduğu;
b) Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası
ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve
(d) bentlerine aykırı olduğu;
değerlendirildiğinden; Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited
Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan
yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.
Kurul Kararı gereği, yazılı savunmanızın 15 (onbeş) gün içerisinde “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA” adresindeki Kuruma gönderilmesi gerektiği ve
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.

