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Resmî Gazete

Sayı : 30470

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
12/04/2018 tarihli ve 7796-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Konya Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Bölge Amirliğinin
21/08/2015 tarih ve 9964633 sayılı yazısı ve eki belgeler ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11/06/2015 ve
20/08/2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlardan; MYĞ/5112-2/34446 (12.01.2017 tarih ve 6854-6 sayılı
karar ile sonlandırılmış) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ithalat yoluyla/ithalatçıdan temin ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın ticari faaliyete konu
etmesi sebebiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi hususunun 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 Asırlı Madeni Yağ
Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 08/11/2017 tarihli ve 47221 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1429 sayılı Soruşturma Raporu
ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş
olup;
a) 11/06/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak yazılı savunmanın kabul edilmesine ve
soruşturmanın sonlandırılmasına;
b) 20/08/2015 tarihinde yapılan denetimde; tesiste bulunan dolum tankları ile üzerinde “ASIROİL Kalıp Yağı (GrupB) TS: 12153, Sınıf: 1, Tip: 2, Tür: 2 ibaresi yazılı satışa hazır dolu madeni yağ tenekelerinden alınan numunenin EGE-PAL
tarafından yapılan analizlerinde 10.09.2015 tarih ve 215-E15082701-215-E15082702 sayılı analiz raporları ile %100 baz yağı
olduğu hususlarının tespit edildiği ve Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin ithalat yoluyla/ithalatçıdan temin ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın ticari faaliyete konu etmesinin
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu
Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına aykırı olduğu ve lisans sahibinin yazılı savunmasında ileri sürdüğü
hususların haklı gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 400.530-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530-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.
5958/1/1-1

—————
Kurul, 7850-21 sayılı Kararı ile “Saray Mahallesi Modern Keresteciler Sitesi, Keresteciler Bulvarı 5. Sokak No:
9 Kahramankazan Ankara” adresinde faaliyet gösteren Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin,
2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) inceltilmek
suretiyle tenekelenerek satıldığının 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 Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret
Limited Şirketi hakkında 22/02/2018 tarihli ve 9454 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında
düzenlenen 26/02/2018 tarihli ve 364 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup,
Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında
faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2)
numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-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.
5958/2/1-1

—————
HORUZLUHAN Mahallesi İSTİKAMET Caddesi No: 8 (Ada: 15379, Pafta: 22M II, Parsel: 3-4 ) Selçuku KONYA
adresinde LPG-BAY/941-54/16076 sayılı lisans kapsamında BENZİNCİ AKARYAKIT ELEKTRONİK İNŞ. MÜH. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 30.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,
mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmama 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 30/01/2018 tarih ve 5248 sayılı
Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma sonucunda, 19.04.2018 tarihli ve 7805-40 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi
hakkında 88.517-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak ilgilinin adreslerine gönderilmesine
(HORUZLUHAN Mahallesi İSTİKAMET Caddesi No: 8 (Ada: 15379, Pafta: 22M II, Parsel: 3-4) Selçuklu KONYA, FATİH
M. ÇAKIRLI SK./2 Selçuklu KONYA) rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517-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 0001 50015800 7292 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.
5958/3/1-1

—————
Kurul’un 17.05.2018 tarih ve 7850-48 sayılı Kararı ile “Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama
Ticaret Limited Şirketi” hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendi ile “2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 442.596,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 442.596,-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 edilir.
5958/4/1-1

—————
Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7850-33 sayılı Kararı ile “Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Nazilli/AYDIN”
adresinde faaliyet gösteren 15/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25479 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (13/01/2017
tarih ve 2370 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) Demirözler Turizm Yatırım Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliyat
Tekstil İmalat Gıda Maddeleri Kuyumculuk İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/09/2016
tarihli tespite göre dağıtıcı haricinde motorin ikmal etmesi nedeniyle lisans sahibi hakkında 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 84.575- TL 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 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.
5958/5/1-1

—————
26/04/2018 tarihli ve 7815-31 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/04/2014 tarih ve BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014
tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmış) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı
No:68 Üçköprü Köyü (Ada: -, Pafta:g26b21b, Parsel: 434) Kaynaşlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret

Anonim Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre; DAĞ/43851/32551 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’nin sözleşmeli bayisine ait akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlamamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile 27.06.2007
tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 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 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.
5958/6/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-35 sayılı kararı ile;
“Kayseri-Ankara Yolu 18. Km (Ada:149 , Pafta:K34.B-21-C , Parsel:73-89) Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim,
09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KÜPLÜ PINAR PETROL ÜRÜNLERİ
RESTORANT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihli tespite göre;
LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı
Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca
17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1250
sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;
7732-35 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-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 0001 50015800 7292 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 Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
5958/7/1-1

—————
21.02.2017 günü yapılan denetimde, "Kayacık Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 Eşmekaya Kasabası, Eskil
AKSARAY" adresinde, dağıtıcısı RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi'nin bayisi olarak faaliyet gösteren
03.11.2016 tarihli ve BAY/939-82/37551 sayılı bayilik lisansı sahibi Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının
olması nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 22.02.2018 tarihli ve 9453 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında başlatılan soruşturma
sonrasında düzenlenen 28/02/2018-384 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş
olup, Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin, işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan
otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının olması eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine
aykırılık teşkil ettiği, anlaşıldığından, Dorukbey Petrol İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında söz konusu
eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 87.814TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 12.04.2018 tarihli ve 7796-6 sayılı Kurul Kararı
ilgilisine (Kayacık Mahallesi Aksaray Caddesi No: 40 Eşmekaya Kasabası, Eskil AKSARAY adreslerine) gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 87.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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.
5958/8/1-1

—————
Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7851-7 sayılı kararı ile;
“Tatılı Mahallesi No: 7 (Ada :198, Pafta: j36d16b2c, Parsel: 71) Tatılı Sarıoğlan/Kayseri” adresinde mukim 23.02.2015
tarihli ve LPG-BAY/941-54/15829 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Süleyman Aksu Derelioğlu Şahin Petrol Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 17.11.2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri
haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 15.12.2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık
Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-261 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7851-7 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında
83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu lisans kapsamındaki faaliyetlerinizin 30 gün süreyle geçici olarak
durdurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen 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 0001 500158007292 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 Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
5958/9/1-1

—————
26/04/2018 tarihli ve 7815-29 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/05/2012 tarih ve MYĞ/3823-1/30930 sayılı madeni yağ
lisansı sahibi Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ Ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından
"Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi 10645 Sokak No: 1 Karatay KONYA" adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim
tesisinde 23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde; araçlara yüklü halde satışa hazır ve üzerlerinde TORPET madeni yağ
markası yazılı 11'er kg'lık tenekelerden alınan numunelerin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin 20.11.2014 tarihli ve
11053 sayılı analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden
Şirketin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının veya
baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-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.
5958/10/1-1

—————
24.05.2018-7869-43 sayılı Kurul Kararı ile; 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14285 numaralı Lisans ile Akarsu
Mahallesi Akarsu Küme Evleri Caddesi No: 118 (Ada:182, Pafta: J48-A-04-C-2-C, Parsel: 8) Kopal Köyü Karakoçan ERZURUM adresinde faaliyet gösteren YÜKSEL KAPLAN-YENİ DOĞUŞ PETROL'ün LPG otogaz istasyonunda
17.03.2017 tarihinde yapılan denetimde yetkisiz personel çalıştırıldığı yönündeki tespit sebebiyle ilgili lisans sahibi hakkında,
17/01/2018 tarih ve 2923 sayılı Başkanlık Makamı oluru uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından

değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız
ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 91.907.-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.
5958/11/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/10029 lisans numaralı Osman Tosun’un istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu
müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci 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 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde
doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma
Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Bük (Pafta: 022c-2b3a, Parsel: 1665) Ortaköy
Köyü Fethiye Muğla) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi
uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam
etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma
dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata
aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta
olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/1/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/15143 lisans numaralı İs-Mur Yapı Taahhüt Taşımacılık Gıda Yemek Temizlik Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma
hakkında 5307 sayılı Kanunun 17’nci 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
12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin
mevcut adresine (Gazi Osman Paşa Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 46 Tanır Yolu Üzeri (Ada: 226, Pafta: b 24, f, Parsel:
50) Afşin Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi
uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam
etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma
dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata
aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta
olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/2/1-1

—————
Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün 02/01/2017 tarih ve 21494521 sayılı yazısı ve eki
belgelerin incelenmesi neticesinde; 23.01.2017 tarih ve BAY/939-82/21179 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında
Çiçekli Belediyesi Gül Mahallesi Edremit VAN adresinde Cevdet DORUK adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda
23/12/2016 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimde yapılan tespitlere göre; Cevdet DORUK’un istasyon otomasyon sistemine
izinsiz müdahalede bulunmasının 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 ve 12/01/2017 tarihli
ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 22/05/2018 tarihli ve 24819 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen
30/05/2018 tarihli ve 859 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.
5959/3/1-1

—————
26/04/2018 tarihli ve 7815-30 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/04/2014 tarih ve BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014
tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmış) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No:
68 Üçköprü Köyü (Ada: -, Pafta:g26b21b, Parsel: 434) KaynaşlıDÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre, istasyonda
dağıtıcı işaretlerine yer verilmemesinden dolayı 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 03/10/2017 tarihli ve 41043 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında lisans sahibi hakkında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 30/10/2017 tarihli ve 1304 sayılı
Soruşturma Raporu ile lisans sahibinden istenen yazılı savunmanın sunulmaması hususu ve Denetim Dairesi Başkanlığının
konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında idari
yaptırım uygulanmamasına ve yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5959/4/1-1

—————
Kurumun 19/12/2017 tarihli ve 53767 sayılı Başkanlık Oluru ile;
5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci
maddesi hükümleri uyarınca, "Bengisu Mahallesi Vatan Caddesi No: 208 (Ada:129, Pafta: g43a04c2b, Parsel:
100) Ortahisar/Trabzon" adresinde mukim, 27.12.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13446 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı
sahibi Enver Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 26.02.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste
LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim
edilen 14/03/2018-440 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere
ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/5/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03/05/2018 tarihli toplantısında,
“Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 30/04/2018 tarihli ve 83632887-663.07-21170 sayılı Başkanlık Makamına
müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 07/02/2018 tarihli ve 6531 sayılı yazısında yer verilen
tespitler uyarınca, Dağıtım Lisansı sahibi Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’den alınmış İTS/GMD/0058 numaralı İç
Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikası sahibi GDS Mühendislik-Dursun FARAŞ (TC. No: 25882410044) firmasının ilgili dağıtım
şirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale etmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle,
01/03/2018 tarihli ve 10693 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/03/2018 tarihli
ve 428 sayılı Soruşturma Raporu, firmanın Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 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 sahibi firmanın, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale etmesi eyleminin 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördünce fıkrası ile 09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın
6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı,
anlaşıldığından, GDS Mühendislik-Dursun FARAŞ (TC. No: 25882410044) firması hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili
mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın
sonlandırılmasına karar verilmiştir.” şeklindeki 7824-18 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir.

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadan ayrılmış olması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu Karar’ın
tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının
bulunduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/6/1-1

—————
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.12.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, “Fevzi Çakmak Mahallesi No:
100, Yavuzeli GAZİANTEP” adresinde faaliyet gösteren 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-293/08928 sayılı bayilik lisansı sahibi
Güngör Petrol Nakliyat Ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin tağşiş amaçlı kullanılabilecek bir ürünün
istasyonda bulundurulmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırılık teşkil 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 lisans sahibi nezdinde 18.04.2018
tarihli ve 19210 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 25/04/2018-635 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre
Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100,
Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle 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 ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/7/1-1

—————
Kurumun 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı Başkanlık Oluru ile;
5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci
maddesi hükümleri uyarınca, "Kurtuluş Cemal Gürsel Caddesi No:9 Çankaya Ankara" adresinde mukim, 26.04.2013 ve LPGBAY/941-54/13779 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Hızır Grup Lojistik Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi'ne ait tesiste 12.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit
edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 07/02/2018-243 sayılı Soruşturma Raporu, aynı
Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/8/1-1

—————
05/04/2018 tarihli ve 7783-25 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 24.03.2014 tarih ve BAY/939-82/33948 numaralı bayilik
lisansı kapsamında Fatih Mahallesi No: 81 Yarma Kasabası (Ereğli Yolu 35. Km.) (Ada: -, Pafta: M29, Parsel: 4725) Karatay
KONYA adresinde Hps Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt
istasyonunda 14/07/2014 ve 22/07/2014 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 ve 4 nolu tankların otomasyon sistemine
bağlı olmadıkları tespit edilmiş olup, bu hususun 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 ve
12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Hps Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 20/09/2017 tarihli ve 39191 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma
sonrasında düzenlenen 25/10/2017 tarihli ve 1283 sayılı Soruşturma Raporu ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmanın
kabul edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
5959/9/1-1

—————
Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı No: 12/A (Pafta: 026-A-06-C-2, Parsel: 1472) Serik / ANTALYA adresinde
18.09.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/15399 numaralı Otogaz LPG Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Likarpa Petrol Tekstil Gıda Taşımacılık Oto Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait

LPG otogaz istasyonunda Antalya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 28.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen
denetimde, istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun;
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'un 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
“LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca
“Likarpa Petrol Tekstil Gıda Taşımacılık Oto Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 16.05.2018 tarih ve 23845 sayılı
Başkanlık Olur’u kapsamında düzenlenen 22.05.2018 tarih ve 788 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere
lisans sahibine gönderilmesine karşın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye
tebliğ edilememiştir.
Soruşturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin
birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken savunma yazısının, işbu ilanın 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.
5959/10/1-1

—————
20/04/2018 tarihli ve 19847 sayılı Başkanlık Oluru ile Serhat Mahallesi Çiftçiler Camii Civarı, Orhan Doğan Caddesi
No: 98 İpekyolu/VAN adresinde lisanssız olarak faaliyet gösteren 51937704950 T.C. Kimlik Numaralı
Muhlis TEMİZEL’in işlettiği iş yerinde 01/05/2017 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen piyasa faaliyetinin 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı
hükümleri uyarınca düzenlenen 25/05/2018 tarihli ve 824 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.
5959/11/1-1

—————
20/04/2018 tarihli ve 19848 sayılı Başkanlık Oluru ile Karşıyaka Mahallesi Çiftçiler Camii Civarı, Orhan Doğan
Caddesi No: 132 İpekyolu/VAN" adresinde lisanssız olarak faaliyet gösteren 51907705970 T.C. Kimlik Numaralı
Vehbi TEMİZEL’in işlettiği iş yerinde 01/05/2017 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen piyasa faaliyetinin 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı
hükümleri uyarınca düzenlenen 28/05/2018 tarihli ve 829 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.
5959/12/1-1

—————
Kurul’un 19/04/2018 tarihli ve 7806-5 sayılı kararı ile;
“Çetin Emeç Bulv. 8. Cadde 6/32 Çankaya/Ankara” adresinde mukim 22/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/803- 30/05186
sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Koç-Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve halihazırdaki mevzuata aykırı durumun devam etmesi nedeniyle 11/01/2018 tarihli ve
7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı
durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup 5037 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu 22/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/803-30/05186 sayılı
LPG otogaz bayilik lisansının iptal edilmesine 7806-5 sayılı Karar ile karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/13/1-1

—————
İSTANBUL YOLU 10. KM, KARAÇAY KÖYÜ, YAVŞANLIK MEVKİİ OSMANCIK ÇORUM adresinde faaliyette
bulunmak üzere 03.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13904 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi OSMANLILAR
AKARYAKIT VE ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 08.09.2016
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması
nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci 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 09.05.2018 tarih ve 22639 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen
17.05.2018 tarihli ve 745 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine usulüne uygun olarak gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa
faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal
yaptırımı uygulanabilecektir.
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, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi
gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/14/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.04.2018 tarih ve 7816-3 sayılı Kararı ile, ve LPG-BAY/94154/14543 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi ÖZEFELER PETROL VE PETROL TÜREVLERİ NAKLİYE DAĞITIM
PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' ne ait istasyonda 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili
Personel belgesi olmayan personel çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve halihazırdaki mevzuata aykırı durumun devam etmesi
nedeniyle, bahse konu firma hakkında 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14543 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının iptal
edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adreslerine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14543 sayılı LPG otogaz bayilik
lisansının iptal edilmesi 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, hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/15/1-1

—————
22/05/2018 tarihli ve 25052 sayılı Başkanlık Oluru ile Kirazca Mahallesi Eskişehir Caddesi No:
305 Arifiye SAKARYA adresinde mukim 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36334 sayılı bayilik lisansı sahibi
Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28.11.2016 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere;
a) 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,
b) 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,
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 Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 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 31.05.2018 tarihli ve 867 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.
5959/16/1-1

—————

22/05/2018 tarihli ve 25050 sayılı Başkanlık Oluru ile Kirazca Mahallesi Eskişehir Caddesi No:
305 Arifiye SAKARYA adresinde mukim 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36334 sayılı bayilik lisansı sahibi
Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere;
a) Satışların otomasyon sisteminde gözükmemesi nedeniyle 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,
b) 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,
c) Akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, unvanının yazılı olmaması, fiyat panosunda
benzin ibaresi yer almasına rağmen istasyonda benzin bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci ve
2 nci 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 Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 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 31.05.2018 tarihli ve 868 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.
5959/17/1-1

—————
Kurumun 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık Oluru ile;
5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci
maddesi hükümleri uyarınca, "Kayseri-Ankara Yolu 18. Km (Ada: 149, Pafta: K34.B-21-C, Parsel: 73-89) Kocasinan /
KAYSERİ" adresinde mukim, 09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KÜPLÜ
PINAR PETROL ÜRÜNLERİ RESTORANT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 16.11.2015
tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında
yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 08/02/2018-265 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5959/18/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Süper
Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, 1240 sayılı Kurul Kararında yer alan "Otomasyon
Sistem Kılavuzu"nda tanımlanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Kurumun sisteme erişimin sağlanabilmesi için yürürlüğe
giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun 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. maddesi hükümleri uyarınca
09.04.2018 tarihli ve 17687 sayılı Başkanlık Olur’u ile lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans
sahibi nezdinde düzenlenen 16/04/2018-581 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak
tebliğ edilmek istenmiş ancak, lisans sahibinin MERNİS ve Ticari Sicil Gazetesi adreslerinin de tebliğ edilen adresle aynı
olması, başkaca tebliğ yapılacak bir adresin bulunmaması nedeniyle 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 alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5959/19/1-1

—————
Yenibosna Merkez Mah. Güneşli Yolu Cad. İkebana Sitesi H Apt. N.2/3 H/15 Bahçelievler İSTANBUL adresinde yer
alan ve 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Tripet Petrolcülük Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin EBİS bildirim sisteminde yer alan 2017 yılı satış verisi ile 1240 sayılı "Petrol Piyasasında Dağıtıcı
Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" kapsamında alınan otomasyon
verilerinin birlikte incelenmesi neticesinde, (2017 yılına ilişkin) yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin) satışı yapma
yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 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 lisans sahibi nezdinde 31/05/2018 tarihli ve 26880 sayılı Başkanlık Oluru ile
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/06/2018 tarihli ve
948 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.
5959/20/1-1

