Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 07/06/2018 tarihli ve 7890-22 sayılı Kararı ile, 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/25598/27699 sayılı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Birleşik Petrol A.Ş.'nin, bayisi olan
03.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34906 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Beylerbeyi
Akaryakıt Tarım Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt istasyonunda, 09.09.2016
tarihinde yapılan denetimde bayisinin kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde
tamamlamadığının tespit edilmesi 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 ilgili lisans sahibi nezdinde 16/01/2018 tarihli ve 2607 sayılı
Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 25/01/2018-152 sayılı
Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı
savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında;
Bayisi Beylerbeyi Akaryakıt Tarım Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt
istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamaması sebebiyle 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19
Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca
belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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 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 edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı
yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil
işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
10548/1/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
"Demirkapı Mahallesi Okul Sokağı No:10 Karahalil Köyü Babaeski/Kırklareli" adresinde
31.12.2014 tarih ve BAY/939-82/35033 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Erzurum Petrol
Tarım Ve Hayvancılık Ticaret A.Ş.'nin, Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi 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 ilgili lisans sahibi nezdinde 24/07/2018 tarihli
ve 35692 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca
piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi 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
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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 …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 10/08/2018-1155 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10548/2/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul 04.10.2018 tarihli ve 8113-5 sayılı kararı ile; “İç Tesisat ve Servis Hatları
Sertifikası” sahibi Mehmet Akif Demir-Kombi Market firmasının dağıtım şirketinin tadilat proje
onayı olmadan bir binada doğal gaz iç tesisat imalatı yapması, gazlı hatta müdahalede bulunması
ile ilgili olarak konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun
tespiti amacıyla, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 15 inci maddesi ve 12/01/2017 tarih ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı ve 05/07/201832426 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 09/07/2018-1046 sayılı Soruşturma Raporu
ve lisans sahibinden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin
görüşünün Kurul tarafından değerlendirilmiş olup sertifika sahibi hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun
hareket etmesi hususunda ihtar edilmesine ve sertifika sahibinin, faaliyet göstermekte olduğu
dağıtım bölgesi içindeki yeni adresinin 15 gün içerisinde Dağıtım şirketine ve Kuruma
bildirmesine karar verilmiştir.
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu
Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınız hususunda 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10548/3/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 04.10.2018 tarihli ve 8113-20 sayılı Kararı ile “Sinan Can Petrol Ürünleri
Lojistik Tarım Gıda İnşaat Yakıt Limited Şirketi” hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para
cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “2016 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
10548/4/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No: 156 Çifteler/ESKİŞEHİR” adresinde
04.08.2015 tarih ve BAY/939-82/35831 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan
İntegrar Petrol Endüstriyel Hırdavat Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda
22.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyon otomasyon sistemi sağlıklı
çalışmadığı halde Şirketin akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmesi 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 Şirket hakkında 27.09.2016 tarih ve 44326
sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin
23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05.10.2018 tarih ve 1463 numaralı Soruşturma Raporu
yazılı savunma alınmak üzere Şirketin yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi
olan “Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No: 156 Çifteler/ESKİŞEHİR” adresine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
10548/5/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir”
adresinde 03.02.2005 tarih ve BAY/432-140/01070 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile
faaliyette bulunan Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda
08.12.2016 tarihinde ve 09.12.2016 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin yeterli şart ve
seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, bunun yanı
sıra söz konusu numunelerin solvent ve yağ içerdiğinin TÜBİTAK MAM' ın 1620P00161001,
1620P00161002, 1620P00161003 ve 1620P00161004 sayılı analiz raporları ile tespit edilmesi,
istasyonda bulunan 1 numaralı akaryakıt tankının probe’ unda metal kelepçe, 4 numaralı akaryakıt
tankının probe’ unda plastik kelepçe bulunduğunun dolayısıyla otomasyon sistemine müdahale
edildiği halde faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi 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 Şirket hakkında 14.09.2016 tarih ve 42524 sayılı Başkanlık Makamı Oluru
kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince
düzenlenen 20.09.2018 tarih ve 1335 Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirketin
yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan “Eskişehir Ankara Karayolu 34.
Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
10548/6/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
İSTANBUL YOLU 10. KM, KARAÇAY KÖYÜ, YAVŞANLIK MEVKİİ OSMANCIK
ÇORUM adresinde İPEKÇİ MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO: 63 KARAPINAR- KONYA
adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.08.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12015 sayılı otogaz
bayilik lisansı sahibi KÜPELİ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ VE NAKLİYE
TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 21.07.2015 tarihinde yapılan denetimde
tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması
nedeniyle, 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 03.04.2018 tarih
ve 16781 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma raporu sonucunda tanzim edilen
20.09.2018 tarihli ve 8076-53 sayılı Kurul Kararı; ilgilisine usulüne uygun olarak gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83,839,-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 TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10548/7/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Akpınar Mevkii Ankara Asfaltı 6.km ( Ada: - , Pafta: İ32C10A, Parsel: 1740) YERKÖYYOZGAT adresinde 18.04.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/14964 (İPTAL/SONLANDIRMA
30.06.2017) sayılı istasyonlu bayilik lisansıyla faaliyet gösteren ONUR GRUP ENERJİ PETROL
ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin işlettiği LPG otogaz istasyonunda 27.07.2016 tarihinde
yapılan denetimde (TUTANAK NO: B- 120183), sorumlu müdür belgesinin ibraz edilememesi,
dolayısıyla denetim tarihi itibariyle mevzuatlarda belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıştırmaması ile ilgili olarak, lisans sahibi hakkında, 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 uyarınca ONUR GRUP ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT
TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde
28/06/2018 tarih ve 31309 sayılı Başkanlık Olur'u ve 29/06/2018 tarih ve 31413 sayılı Soruşturma
Görevlendirmesi kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
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Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Başkanlık Makamı Oluru, yukarıda
anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur..
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 29/06/2018 tarih ve 31413 sayılı görevlendirme kapsamındaki
soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 04/07/2018-1022 sayılı
Soruşturma Raporu ekte sunulmuştur.
Ancak, Lisans sahibinin Lisans Adresine, Ticaret Sicil Adresine, Mernis adresine tebligat
yapılamamıştır. Bunun üzerine emniyet güçleri vasıtasıyla tebligat yapılması istenmiş ancak yine
tebligat yapılamamıştır.
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, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip
giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa denetim tarihi öncesi ve sonrasında alınan
Sorumlu Müdür belgeleriyle birlikte) Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10548/8/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
20/06/2016 tarih ve BAY/939-82/37039 sayılı bayilik lisansı (03/03/2017 tarihinde
sonlandırılmıştır.) ile "E-90 Karayolu Üzeri, Ereğli Makası 13. Km Tepeköy Karaağaç Mevkii
Ulukışla-Niğde" adresinde Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda Niğde Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 11/08/2016 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda dağıtıcı
firmaya ait kurumsal kimlik öğelerinin bulunmadığının, başka dağıtıcıya ait kurumsal kimlik
öğelerinin bulunduğunun, lisans başlangıç tarihinden denetim anına kadar yapılan hiçbir satışın
otomasyon sistemine yansımadığının tespit edilmesi nedeniyle alınan 14/08/2018 tarih ve 39051
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 20/09/2018 tarih ve
1338 sayılı Soruşturma Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte
Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adreslerine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla 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 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen
aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve
sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa
faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya şahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği
konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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