Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-62 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/13498 sayılı lisans sahibi Yalova Bursa Yolu 4. Km., Kirazlı Mevkii -Yalova
adresinde mukim Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 15.04.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda yetkili işletme personeli
belgesi olmayan personel çalıştırma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-55 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/662-46/00296 sayılı lisans sahibi Salihli Yolu Üzeri 4.km. Göktepe Mevkii ( Ada: - ,
Pafta:K19 , Parsel:6178 ) Gölmarmara-Manisa adresinde mukim Balcılar Petrol Ticaret Ve
Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 14.12.2016 tarihinde yapılan denetimde
istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen 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 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/5729-1/35875 lisans numaralı Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm
Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste dağıtıcı lisansı sahibi şirketinizin, 2016 yılında
sahibi olduğu lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve bununla birlikte
Kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi fiili nedeniyle, söz
konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
22.10.2018 tarihli 48235 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
02/11/2018-1724 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü 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, 5015 sayılı Kanunun 20 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.
164/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-1 sayılı kararı ile,
“Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No:35/6 Kadıköy İstanbul” adresinde mukim Elg Enerji Lojistik
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Sn. Ertan Hacıbektaşoğlu tarafından işletilen tesiste
03.09.2017 tarihinde yapılan denetimde 2016-2017 yıllarında lisans almaksızın akaryakıt dağıtım
faaliyetinde bulunduğu fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam
1.254.504,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.254.504,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-7 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/09287 sayılı lisans sahibi Aşağıelmahacılı Köyü Yerköy-Yozgat adresinde
mukim Gün & Ay Tarım Yakıt Gıda Ve Nakliye Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 13.04.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda yetkili işletme personeli
belgesi olmayan personel çalıştırma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-61 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/15472 sayılı lisans sahibi Çayırbaşı Mevkii Samsun Yolu 8.Km (Ada: - ,
Pafta:G35a11c , Parsel:1519) Gökçebağ Köyü Merzifon-Amasya adresinde mukim Güngör
Akaryakıt Nakliye Turizm Gıda Hayvancılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 08.04.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda yetkili işletme
personeli belgesi olmayan personel çalıştırma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.09.2018 tarihli ve 8095-27 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/13779 sayılı lisans sahibi Kurtuluş Cemal Gürsel Caddesi No:9 ÇankayaAnkara adresinde mukim Hızır Grup Lojistik Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 11.12.2015 tarihinde yapılan denetimde İstasyonda mevzuatta belirtilen
niteliklere haiz sorumlu müdür çalıştırmama fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.10.2018 tarihli ve 8113-10 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37529 (Bayilik lisansı 29.05.2017 tarihinde sonlandırılmış) lisans sahibi “Yarma
Mah. Konya Ereğli Caddesi No:367a Karatay Konya” adresinde mukim Hps Hidrolik-Pnömatik
Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
27.12.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı sonlandırılmış olmasına rağmen lisansız olarak
akaryakıt satışı yaparak piyasa faliyetinde bulunduğu ve süresi içinde yazılı savunmada
bulunmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.09.2018 tarihli ve 8076-33 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33948 (29.12.2015 tarih ve 47835 sayılı Başkanlık olur'u ile sonlandırılmış) lisans
sahibi “Fatih Mahallesi No:81 Yarma Kasabası ( Ereğli Yolu 35. Km.) ( Ada: -, Pafta:M29,
Parsel: 4725) Karatay Konya” adresinde mukim HPS Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.12.2015 tarihinde yapılan
denetimde Eylül 2015 dönemine ait motorin ve gazyağı satışlarını dağıtıcısına eksik bildirmek ve
yazılı savunmasını süresi içinde sunmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 80.106,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Ali Kaleli Mahallesi Yaşar Çengel Caddesi No:135/C Çay-AFYONKARAHİSAR”
adresinde mukim LPG-BAY/941-54/18609 lisans numaralı Kani Turhan Petrol Sanayi Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu
müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi 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 03.12.2018 tarihli ve 54509 sayılı Başkanlık
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 04/12/2018-1887 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine 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.
164/10/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.09.2018 tarihli ve 8095-21 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/655-36/00194 sayılı lisans sahibi Kayseri-Ankara Yolu 18. Km ( Ada:149 ,
Pafta:K34.B-21-C , Parsel:73-89 ) Kocasinan-Kayseri adresinde mukim Küplü Pınar Petrol
Ürünleri Restorant Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
16.11.2015 tarihinde yapılan denetimde İstasyonda mevzuatta belirtilen niteliklere haiz sorumlu
müdür çalıştırmama fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 83.839,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı
adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 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.
164/11/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/35738 lisans numaralı Murat Özbay tarafından işletilen tesiste lisansı ile
tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen
bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 01.10.2018 tarihli 44879 sayılı Başkanlık
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16/10/2018-1589 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü 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, 5015 sayılı Kanunun 20 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.
164/12/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Cumhuriyet Mahallesi Demirci Yolu Caddesi No:1001 Viranşehir-ŞANLIURFA”
adresinde mukim LPG-BAY/941-54/12146 lisans numaralı Nursan Harfiyat Otomotiv Petrol
Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda LPG
Yetkili işletme personeli sertifikası olmayan personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi
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
06.12.2018 tarihli ve 55345 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
11/12/2018-2005 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 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.
164/13/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/35979 lisans numaralı Olimpiyat Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
07.11.2018 tarihli 50475 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
30/11/2018-1801 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü 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, 5015 sayılı Kanunun 20 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.
164/14/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11/13/9297 tarihli ve 8095-25 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/13904 sayılı lisans sahibi İstanbul Yolu 10. Km, Karaçay Köyü, Yavşanlık
Mevkii Osmancık-Çorum adresinde mukim Osmanlılar Akaryakıt Ve Ürünleri İnşaat Turizm
Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 09.08.2016 tarihinde yapılan denetimde
istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen 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 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.
164/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Afyon Şuhut Yolu 5. Km. Sülün Merkez -Afyonkarahisar” adresinde mukim LPGBAY/776-344/04000 lisans numaralı Öz Poyrazlar Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt
Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Mermer Ve Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür
çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi 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 23.10.2018 tarihli ve 48326 sayılı Başkanlık
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 26/10/2018-1702 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine 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.
164/16/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Diyarbakır Bulvarı No:18 Bismil-Diyarbakır Karayolu Üzeri 3. Km. BismilDİYARBAKIR” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/14323 lisans numaralı Özaydın Akaryakıt
Hayvancılık İnşaat Tarım Ürünleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen
tesiste İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması ve Lisans
kapsamında yürütülen faaliyetler için tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali
sorumluluk sigortası yaptırmamak fiilinin tespit edilmesi 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 27.09.2018 tarihli ve 44413 sayılı
Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 28.09.2018-1416 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 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.
164/17/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-3 sayılı kararı ile,
DAĞ/4479-1/32933 lisans sahibi “Hasanpaşa Mah. G-1008 No:3/1 By Concept Sitesi B Blok
Kat:1 Daire:21 Sultanbeyli İstanbul” adresinde mukim Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 09.03.2017 tarihinde yapılan denetimde 2016-2017 yıllarında, dağıtıcı
olarak akaryakıt teminine ilişkin belirlenen kısıtlara uymadan akaryakıt teminini yaparak sahibi
olduğu lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve Kanuna karşı hile veya
gerçek dışı beyanda bulunduğunun fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 439.075,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 439.075,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 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.
164/18/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/36471 lisans numaralı Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
28.09.2018 tarihli 44612 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
06/11/2018-1747 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü 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, 5015 sayılı Kanunun 20 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.

164/19/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/36471 lisans numaralı Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste bayi Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca 27.09.2018 tarihli 44322 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 12/10/2018-1564 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü 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
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belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 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.

164/20/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/36471 lisans numaralı Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
28.09.2018 tarihli 44619 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
06/11/2018-1749 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü 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, 5015 sayılı Kanunun 20 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.

164/21/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-24 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/36923 lisans sahibi “Hürriyet Mahallesi Hürriyet Küme Evleri No.282 ( Ada:115 ,
Pafta: - , Parsel:1 ) Erzin Hatay” adresinde mukim Toroslar Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.09.2016 tarihinde yapılan denetimde otomasyon
sistemi sağlıklı çalışmıyorken piyasa faaliyetine devam etmesi ve otomasyon sistemi çevrim içi
olmayan yerlerde akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmek fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 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.

164/22/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.10.2018 tarihli ve 8138-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/31667 lisans sahibi “E 90 Karayolu Çimeli Yeniköy Ortaköy Kavşağı Aksaray”
adresinde mukim Zeybek Akaryakıt Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste 30.11.2015 tarihinde yapılan denetimde işlettiği akaryakıt istasyonunda ödeme
kaydedici cihaz ve mali hafıza raporlarından akaryakıt satışlarının görülmesine rağmen bu
satışların otomasyon sisteminde gözükmediğinin tespit edilmesi fiili nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 80.106,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 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.

164/23/1-1
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