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Resmî Gazete

Sayı : 29845

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/45 sayılı kararı ile İŞL/1144-4/21770 sayılı
işleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 161 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma
yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine
konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/16 sayılı Kararı
ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/1/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/46 sayılı kararı ile İŞL/1682-1/24794 sayılı
işleme lisansı sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen
15.02.2016 tarih ve 164 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın
ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin
yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu
değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/17 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/2/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/47 sayılı kararı ile MYG/2819-1/28418
sayılı madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih
ve 162 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması
üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre
içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren
Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/18 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/3/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/48 sayılı kararı ile MYĞ/2711-7/28170
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket)
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 163
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine
Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde
yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
16.05.2016 tarih ve 6291/19 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/4/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/49 sayılı kararı ile MYĞ/1334-3/23083
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 165 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma
yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine
konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/20 sayılı Kararı
ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/5/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/50 sayılı kararı ile MYĞ/3762-3/30781
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 159 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine
Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde
yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
16.05.2016 tarih ve 6291/21 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/6/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/51 sayılı kararı ile MYĞ/2559-4/27696
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket)
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 158
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine
Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde
yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
16.05.2016 tarih ve 6291/22 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/7/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/52 sayılı kararı ile MYĞ/2566-1/27731
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 156 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine
Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde
yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
16.05.2016 tarih ve 6291/23 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/8/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/53 sayılı kararı ile MYĞ/1578-3/24215
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited
Şirketi Afyon Şubesi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda
düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 157 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine
rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna
rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup,
konuyu değerlendiren Kurul 16.05.2016 tarih ve 6291/24 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/9/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.01.2016 tarihli ve 6081/54 sayılı kararı ile MYĞ/3212-2/29440
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Dipaş Kimya Madencilik Nakliyat Tarım Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket)
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 160
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine
Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde
yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
16.05.2016 tarih ve 6291/25 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- 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.
8518/10/1-1

—————
Gemlik Yalova Karayolu Gemlik Çıkışı 2. Km. Gemlik/BURSA adresinde faaliyet gösteren (14/05/2010 tarihli ve
1624 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) Efekan Petrol Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne, 12.01.2011 tarih
ve 3026/56 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezası, 02/02/2011 tarih 6522 sayılı yazımız ile bildirilmiş ancak idari
para cezasının tahsili amacıyla vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, Bursa 2. İdare Mahkemesince usulsüz tebligattan
dolayı iptal edilmiştir. İlgili mahkeme kararının yerine getirilmesi ve idari para cezasının tahsilâtına yeniden başlanabilmesi
için Yalova Yolu 4. Km. Umurbey Altı Gemlik Bursa adresine ve Müjdat Köstengil Cd. No: 135 Demirtaş Osmangazi Bursa
adresine gönderim yapılmış ancak her iki gönderim de tebliğ edilemeden iade edilmiştir. Bu durumda işbu ilanen tebligatın
yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
12/01/2011 tarih 3026-56 sayılı Kurul Kararı ile; 06/07/2009 tarih BAY/939-82/26281 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
(14/05/2010 tarihli ve 1624 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Efekan Petrol
Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin; 26/01/2010 tarihinde akaryakıt istasyonundaki 1 adet yer altı akaryakıt depolama
tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci, fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e)
bendine, Akaryakıt istasyonundan 26/01/2010 tarihinde alınan kırsal motorin numunesine ilişkin olarak,
TÜBİTAK MAM’ın M-10/519, M-10/520 ve M-10/521 sayılı analiz raporlarına göre, ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve
teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı
hareket ettiği, Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından,
anılan tüzel kişi hakkında, 1 adet yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa
faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 11.446-TL. tutarında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu

Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356TL. tutarında olmak üzere toplam 148.802-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu 12/01/2011 tarih 3026-56 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 148.802-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.
8518/11/1-1

—————
Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada: - , Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548)
Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli
31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim ve bayinin
27/01/2014-01/04/2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve
düzenli çalışmadığının tespit edildiği ve bu kapsamda 04.06.2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı Dağıtıcı Lisansı
sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı
çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un
7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240
sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği
anlaşıldığından; Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 883.405-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 05/05/2016 tarih 6270-67 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405-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.
8518/12/1-1

—————
“Mumcu Çiftliği Köyü Yıldızeli/SİVAS” adresinde 06.02.2013 tarih ve BAY/939-82/32107 numaralı akaryakıt
bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyette bulunan Ahmet Derse’ ye ait akaryakıt istasyonunda 03.05.2013 tarihinde
yapılan denetimde, akaryakıt dağıtıcısı Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Royaloil) olduğu halde istasyonda
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi’ ne ait marka ve logoların olduğu, otomasyon sisteminde yakıt seviyesinin
çalışmadığı, otomasyon sisteminde gazyağı tankının olmadığı, üzerinde motorin yazısı bulunan pompadan gazyağı çıkışının
olduğu, tank ağızlarının numune alma aparatının gireceği genişlikte olmadığı, gazyağı satış fiyatının motorinin satış fiyatı ile
aynı olduğu, ilan panosunda gazyağının isminin ve fiyatının yer almadığı tespit edilmiş, konuya ilişkin belge ve tutanaklar
Kurumumuza iletilmiştir, konuyu değerlendiren Kurul 09.06.2016 tarih 6329/15 sayılı Kurul Kararı ile 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 Ahmet Derse hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16.08.2016 tarih ve
1302 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Ahmet Derse’ ye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 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.

8518/13/1-1

—————
Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-12 sayılı Kararı ile; MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni yağ lisansı sahibi MeSa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kuruma 2012
yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 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 hükümleri uyarınca Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ
Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-49 sayılı Kurul
Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-233 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden
yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama
Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin;
a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi
ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket
ettiği,
b) Kuruma savunma sunmadığı,
anlaşıldığından Me-Sa Petrol Ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari
Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8518/14/1-1

—————
Kurul’un 25/05/2016 tarih ve 6300-59 sayılı Kararı ile, DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 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 durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı
Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/07/2016 tarih ve 1150
sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunması 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.
8518/15/1-1

—————
Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-42 sayılı Kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra
Numaralı irsaliyeli faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 24/08/2016 tarihli ve 1327 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
8518/16/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 31.12.2015 tarih ve 6047/5 sayılı kararı ile 17.01.2013 tarihli ve
DAĞ/4241-2/32068 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket)
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 17.02.2016 tarih ve 180
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine
Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde
yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
25.05.2016 tarih ve 6299/13 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 72.751- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 72.751- 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.
8518/17/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 6414-33 saylı Kararı ile “…, 05/05/2009 tarih ve
BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:1
Parsel:877) Tosya -KASTAMONU adresinde faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda; 18/10/2012 tarihinde yapılan denetime göre; vaziyet planında yer almayan
1 nolu tank içerisinde gizli düzenek bulunduğu ile bahse konu tanktan alınan motorin numunesinin Ulusal marker seviyesinin
geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve numunenin solvent ve motorin ihtiva ettiğinin TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezinin 20/11/2012 tarih ve 1220P00968001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile tespit edilmesi
nedeniyle adı geçen lisans sahibinin lisansa konu akaryakıt istasyonunda;
a) Tağşiş edilmiş ürün bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,
b) Ulusal Marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 inci maddesinin (d) ve (f) bendlerine,
c) Vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek tespit edilmesi ve piyasa faaliyetine bu şekilde
devam edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Danıştay 13. Dairesinin 2015/1162 Esas ve 2015/3642 Karar sayılı
kararında yer alan gerekçe uyarınca, konunun 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 uyarınca
BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.
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 28/07/2016 tarih ve 6414-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1280 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne

uygun olarak 11/08/2016 tarih ve 40096 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Kurum kayıtlarında yer alan
lisans adresi ile birlikte Ticaret Sicil adresine 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 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi
içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
8518/18/1-1

—————
Kurul’un 18/08/2016 tarih ve 6445-2 sayılı Kararı ile, 22/11/2012 tarih ve MYĞ/4131-2/31804 sayılı madeni yağ
lisansı sahibi Sarp Madeni Yağlar Petrol ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Madeni Yağ
Ürün Hareketleri Beyanı bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi, Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte
bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ve Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5
inci maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 21/01/2016 tarih ve 6081-63 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruşturma sonrasında düzenlenen 12/02/2016 tarih ve 137 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin
giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 21/04/2016 tarih ve 6232-48 sayılı Kurul Kararı ile
anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması sonrasında; kendisine tanınan süre
zarfında mezkur lisans sahibinin söz konusu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun
20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile madeni yağ
lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu MYĞ/4131-2/31804 sayılı madeni
yağ lisansının iptal edilmesini kararlaştırmıştır.
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8518/19/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2016 tarih ve 6414-32 saylı Kararı ile “…,20/02/2013 tarih ve
BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Karşıyaka Mahallesi No:226 Tosya-İstanbul Yolu 8. Km
Tosya-KASTAMONU adresinde faaliyet göstermekte olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm
İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda; 22/04/2013 - 24/04/2013 tarihleri arasında yapılan
denetime göre yer altına gizlenmiş vaziyette (5) adet gizli akaryakıt tankı bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle adı geçen
lisans sahibinin bu eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,
Danıştay 13. Dairesinin 2015/4352 Esas ve 2015/2924 Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun
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 uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik
Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.
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 28/07/2016 tarih ve 6414-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1281 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne
uygun olarak 11/08/2016 tarih ve 40192 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresine
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 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi
içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
8518/20/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 08.10.2015 tarihli ve 5820/2 sayılı kararı ile 12.04.2011 tarih ve
DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Şirket) hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 13.11.2015 tarih ve 147 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı
savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 25.05.2016
tarih ve 6299/53 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 140.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 140.000- 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.
8518/21/1-1

