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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
22/06/2018 tarihli ve 7920-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 23.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21179 numaralı bayilik
lisansı sahibi Cevdet DORUK'un "Çiçekli Belediyesi Gül Mahallesi Edremit VAN" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda
03/07/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen dağıtıcısı harici akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı
anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
7528/1/1-1

—————
12/06/2018 tarihli ve 7905-6 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Uşak-İzmir Karayolu 28 Km. Çamyazı Köyü Mahallesi
(Ada: , Pafta: k22d.d07.c, Parsel: 612) Uşak adresinde 21/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32796 sayılı (29.09.2016 tarihli 36574
sayılı kararla sonlandırılmış) bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Eses Petrol Nakliyat Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 14/04/2014 tarihinde 2 numaralı yeraltı tankına faturasız ve belgesiz motorin girişi
gerçekleştirerek dağıtıcısı harici akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık
teşkil ettiği ve lisans sahibinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 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 ncıfıkrası 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.
7528/2/1-1

—————
19/07/2018 tarihli ve 7973-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 4400300326 vergi nolu Güray Kimyevi Maddeler Petrol
Ürünleri İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2015 ve 2016 yıllarında
"2710.12.25.00.00" GTİP numaralı "Konsantre hafif yağ müstahzarları" adlı ürünü Kurumdan uygunluk yazısı almamış olan
"Şemsibey Mah. Van OSB 3. Sok. No:9 Tuşba VAN" adresinde, 01/10/2015 tarihli ve MYĞ/5805-1/36045 numaralı madeni
yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Atlas Petrokimya Anonim Şirketi'ne satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan
Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) Uygunluk yazısı yükümlülüğü başlıklı 4 üncü maddesin ikinci
fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu tüzel kişinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı
anlaşıldığından, ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
7528/3/1-1

—————
Kurul 22/06/2018 tarihli ve 7920-18 sayılı Kararı ile, Çamlık Mah. Pamuk Sok. Kaçkar Plaza No:12 D:13 Ümraniye
İstanbul adresinde mukim 16.06.2015 tarihli ve BAY/939-82/35651 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirler Akaryakıt ve Petrol

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2016 yılında Kurumda bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda
tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması 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 Emirler
Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16.03.2018 tarihli ve 13574 sayılı Başkanlık Oluru
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.03.2018 tarihli ve 493 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı
savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda süresinde savunma yapmayan Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile
(f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
gereğince 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 ncıfıkrası 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.
7528/4/1-1

—————
Kurul 31.05.2018 tarihli ve 7882-23 sayılı Kararı ile “Bağlar Mahallesi Muş Bulvarı No: 22/C Güroymak Bitlis”
adresinde faaliyet gösteren 20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33829 sayılı (19.10.2015 tarih ve 38620 sayılı Başkanlık Olur'u
ile lisansı sonlandırılmıştır) bayilik lisansı sahibi Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 30.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyon
sistemi çalışmamasına rağmen akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmesi, istasyonun cephe giydirmesinde dağıtıcı
şirkete ait belirtilerin bulunmaması, akaryakıt istasyonunda fiyat tabelasının olmaması 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 Erhas Petrol Ürünleri Nakliye
Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19.10.2017 tarihli ve 43949 sayılı Başkanlık
Olur'u kapsamında hazırlanan 26.02.2018 tarihli ve 374 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda
süresinde savunma yapmayan Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmesi fiili nedeniyle
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, istasyonunda akaryakıt
fiyat panosu olmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212, -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.
7528/5/1-1

—————
Kurul 22/06/2018 tarihli ve 7920-19 sayılı Kararı ile, İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret
Merkezi 3c Blok No: 128 Başakşehir/İSTANBUL adresinde mukim 13.02.2014 tarihli ve DAĞ/4876/33837 sayılı dağıtıcı

lisansı sahibi MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin bayisi Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumda bulunan 2016 yılı otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere
bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek
müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması, otomasyon sistemi kılavuzunda yer alan tabloların Kuruma sunulmaması ve
bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi
hakkında 16.03.2018 tarihli ve 13574 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen
27.03.2018 tarihli ve 493 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda süresinde savunma yapmayan MFG
Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994,-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.
7528/6/1-1

—————
Kurul, 07.06.2018 tarihli ve 7890-25 sayılı Kararıyla;
13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 (lisansı 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
23.02.2017 tarih ve 6939-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi
Anonim Şirketi’nin, “İslam Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 67/A (Ada: 19, Pafta: 26-30, Parsel: 4) Saimbeyli/ADANA”
adresinde, 18.06.2013 tarih ve BAY/939-82/32770 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gzn Petrol
Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19.10.2016 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin
çalışmaması, bayinin otomasyon sistemi sağlıklı çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi 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 ilgili bayinin
denetim tarihi itibariyle dağıtıcısı konumunda olan Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde
09.02.2018 tarihli ve 6933 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 14.02.2018 tarihli ve 319 sayılı Soruşturma Raporu
ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, bayisinin akaryakıt
istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, otomasyon sistemi sağlıklı çalışmazken akaryakıta
konu eylem gerçekleştirmesi dolayısıyla dağıtıcı olarak bayi denetim sistemi kapsamındaki yükümlülüklerine yerine
getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) nolu alt
bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"
hükümleri gereğince belirlenen 1.026.994,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.026.994,-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.
7528/7/1-1

—————
Kurul, 07.06.2018 tarihli ve 7890-27 sayılı Kararıyla;
13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 (lisansı 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
23.02.2017 tarih ve 6939-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi
Anonim Şirketi’nin, “Köprübaşı Mevkii (Ada:102, Pafta:-, Parsel:8) Pınarlar Köyü Tufanbeyli/ADANA” adresinde,
28.10.2014 tarih ve BAY/939-82/34802 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gzn Petrol Ürünleri İnşaat
Nakliyat Otomotiv Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmasının mevzuatta belirtilen süre
içerisinde tamamlamamış olması 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 ilgili bayinin denetim tarihi itibariyle dağıtıcısı konumunda
olan Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde 07.02.2018 tarihli ve 6389 sayılı Başkanlık Oluru
kapsamında hazırlanan 12.02.2018 tarihli ve 274 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi
Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde
bayisinin akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmasını mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlamamış olması
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 84.575,- TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına,
karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 84.575,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
7528/8/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-83 sayılı kararı ile, 4740389144 vergi numaralı
LPG-BAY/941-54/13515 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi İmece Petrol Ürünleri Pazarlama ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 14.09.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda
sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında
83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans
sahibinin mevcut adresine (Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri, Alahıdır Köyü, Çiftlik Kırı Mevki Ahmetli Manisa) gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 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 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.
7528/9/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/07/2018 tarih ve 7959-27 sayılı Kararıyla 05/12/2014 tarih ve BAY/93982/34928 sayılı bayilik lisansı sahibi Mustafa KOCAASLAN tarafından "E-90 Karayolu Üzeri Çiftehan Köyü Ulukışla Niğde"
adresinde işletilen akaryakıt istasyonunun 2016 yılı dönemi faaliyetine ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunca
hazırlanan 26/02/2018 tarih ve 2018-A-4163/19 sayılı Görüş ve Öneri Raporu ve yapılan incelemede, otomasyon sistemine
yansımayan akaryakıt satış ve dolumu gerçekleştirildiğinin tespiti neticesinde, adı geçen şahıs hakkında 28/03/2018 tarih ve
499 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve
Mustafa KOCAASLAN’a 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7528/10/1-1

—————
19/07/2018 tarihli ve 7973-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 6310711134 vergi nolu Net Peyzaj Kimyevi Maddeler
Petrol Ürünleri Gıda İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2015 ve 2016 yıllarında
"2710.12.25.00.00" GTİP numaralı "Konsantre hafif yağ müstahzarları" adlı ürünü Kurumdan uygunluk yazısı almamış olan
"Şemsibey Mah. Van OSB 3. Sok. No:9 Tuşba VAN" adresinde, 01/10/2015 tarihli ve MYĞ/5805-1/36045 numaralı madeni
yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Atlas Petrokimya Anonim Şirketi'ne satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan
Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) Uygunluk yazısı yükümlülüğü başlıklı 4 üncü maddesin ikinci
fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu tüzel kişinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı
anlaşıldığından, ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
7528/11/1-1

—————
31.03.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 29.01.2015 tarih ve MYĞ/5443-5/35190 numaralı Madeni
Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Xenol Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin temin ettiği baz yağı
doğrudan baz yağ olarak "1.Organize Sanayi Bölgesi Kadıköy Sokak No:7 Selçuklu Konya" adresinde 08.06.2011 tarih ve
MYĞ/3266-1/29591 numaralı Madeni Yağ Lisansı (13.05.2016 tarih ve 6276-12 sayılı karar ile lisansı sonlandırılmıştır.)
kapsamında faaliyet gösteren Nurel Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ne (Şirket) ait madeni yağ tesisine ikmal
ettiğinin tespit edilmesi üzerine Şirket hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 03.05.2018 tarih ve 661 sayılı
Soruşturma Raporuna istinaden Şirketin yazılı savunması istenmesine rağmen süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması
üzerine soruşturma konusu husus Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Nurel Madeni
Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 422.879-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 19.07.2018 tarih
ve 7973-17 sayılı Kurul Kararı Şirket’ in bilinen en son adresi olan “1. Organize Sanayi Bölgesi Kadıköy Sokak No:7 Selçuklu
Konya” adresine gönderilmesine rağmen NurelMadeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne tebliğ edilememiştir.
19.07.2018 tarih ve 7973-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen 422.879-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.
7528/12/1-1

—————
12/06/2018 tarihli ve 7905-10 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 07.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29115 sayılı bayilik
lisansı ile faaliyet gösteren Mehmet TAYFAN’ın Gevaş - Tatvan Karayolu Üzeri Yoldöndü Köyü Mevkii (Ada:106, Pafta:
L50B11D, Parsel: 22) Gevaş VAN adresindeki tesisinde 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde DAĞ/2552-4/27680 sayılı
(21.08.2014 Tarih ve 5186-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeli bayisine ait istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlamamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 ncifıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli
ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği, lisans sahibinin
süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı ve aynı fiile ilişkin olarak lisans sahibi hakkında 12.09.2012 tarih ve 4026-16 sayılı
Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının 15/11/2012 tarihinde ilgili lisans sahibine tebliğ edildiği ve söz konusu fiilin
iki takvim yılı içerisinde tekrar edildiği anlaşıldığından; lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000.-TL idari para cezasının 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği 140.000.- TL olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7528/13/1-1

