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Sayı : 30266

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
"Konya Yolu 55. Km. Cimşit Köyü (Ada No: 2, Parsel No: 1) Gölbaşı / ANKARA" adresinde kurulu akaryakıt
istasyonunda 22/01/2013 tarih ve BAY/939-82/32038 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tamoil Petrol
Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ilişkin düzenlenen 13/07/2017 tarihli ve 810 sayılı Soruşturma Raporuna
istinaden ilgiliden alınan yazılı savunmayı ve konuyu değerlendiren Kurul, ilgili hakkında yürütülen soruşturmanın
sonlandırılmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 28/09/2017 tarihli ve 7312-33 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine
rağmen (Konya Yolu 55. Km. Cimşit Köyü (Ada No: 2, Parsel No: 1) Gölbaşı / Ankara ve Yazıçayır Köyü Makas Mevkii
No: 3 Kulu Konya adreslerine) tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/1/1-1

—————
Sarayköy Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi 3. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara adresinde faaliyet
gösteren Petrel Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İmalat Otomotiv Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin
2015 yılına ilişkin ithal edilen baz yağını işlenmeden ya da üretime konu etmeden doğrudan piyasaya arz etmesinin 5015
sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı
Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası ile 4 üncü
maddesinin 6 ncıfıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48594 sayılı Olur kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1438 sayılı Soruşturma
Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Sarayköy Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi
3. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/2/1-1

—————
Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 7. Cad. No: 12 Sarayköy Kahramankazan Ankara adresinde faaliyet gösteren BRC
80 Madeni Yağ Kimyevi Maddeler İmalat Otomotiv Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2015
yılına ilişkin ithal ettiği baz yağı işlemeden doğrudan piyasaya arz etmesinin 5015 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin 9 uncu
fıkrasına, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası ile 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
ilgili hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48595 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma
sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1437 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma
alınmak üzere (Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 7. Cad. No: 12 Sarayköy Kahramankazan Ankara adresine) ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/3/1-1

—————
Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227, Pafta: - , Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ Ankara adresinde 30.05.2013
tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı (29.03.2017 tarih ve 15174 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet
gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 05/08/2015 tarihinde
yapılan denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun
tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48214 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş

ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1448 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Samsunyolu Üzeri 32 Km 1227 Ada 1 Par / Yok Elmadağ Ankara adresine) ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/4/1-1

—————
Samsun Yolu 22. km (Ada: - , Pafta: -, Parsel: 520-521) Mamak Ankara adresinde 04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213
sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde; gazyağını motorlu
kara taşıtlarına ikmal ettiğinin tespit edilmesinin Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 4 üncü
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 44
üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve sahip olduğu lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet
gösterdiği; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığını tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48212 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma
sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1447 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma
alınmak üzere (Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334 Mamak Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/5/1-1

—————
Samsun Yolu 22.km (Ada: - , Pafta: -, Parsel: 520-521) Mamak Ankara adresinde 04.11.2011 tarih BAY/939-82/30213
sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine, gazyağının araçlara
ikmal edildiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarına, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin
6 ncı fıkrasına, dağıtıcı dışı ikmal yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve
2 nci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma
sonucu düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma
alınmak üzere (Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334 Mamak Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/6/1-1

—————
Kurul’un 18.12.2014 tarih ve 5367-72 sayılı kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun tebliğ
edilmediği gerekçesi ile İzmir 6. İdare Mahkemesinin Esas No 2015/341 Karar No 2016/802 sayılı kararı ile iptal edildiğinden
İBRAHİM HIDIŞ’a ait Karahisar Beldesi Hürriyet Mah. Tavas Cad. No. 74 Tavas Denizli adresinde faaliyet
gösteren otogaz istasyonu ile ilgili olarak söz konusu karar örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 407.776-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. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara 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 İdare Mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10756/7/1-1

—————
08/11/2017 tarihli ve 47129 sayılı Başkanlık Oluru ile G. Antep 51 Km Kılıçoğlu Petrol İçi Ezgil Köyü Suruç Şanlıurfa
adresinde faaliyet gösteren 31.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet İnşaat Petrol Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 19.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/11/2017 tarihli ve 1416 sayılı Soruşturma Raporu
yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/8/1-1

—————
Kurulun 26.10.2017 tarih ve 7395-26 sayılı kararı ile;
Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 2 Merkez Elazığ" adresinde 22.04.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/14978
sayılı otogaz bayilik lisansı (18.02.2016 tarihi itibariyle lisans sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Rıdvan Tunç'un,
11.11.2015 tarihli denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta
belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanun’un “İdari para
cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 83.839,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839-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 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 İdare Mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

