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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
26/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32503 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 15/01/2014 tarihinde yapılan denetimde, istasyon otomasyon sistemine
müdahale ettiği ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı suresi içerisinde dağıtıcısına bildirmediği ve otomasyon
sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirdiğinin tespit edilmiş olmasının 1240
sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası
hükümlerine
aykırılık
teşkil
ettiği
ve
süresi
içerisinde
yazılı
savunma
gönderilmediği
anlaşıldığından Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-29 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Emek 8
C.57S 1/27 Ankara ve Ankara Konya Karayolu 36. Km. Yağlıpınar Serpmaler Mavkii 161-A Gölbaşı Ankara adreslerine)
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-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.
8903/1/1-1

—————
“Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı Kümeevleri No: 74 Yenimahalle / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt
istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin
Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt
istasyonunda 26/11/2013 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Ankara Çetin Akaryakıt Gıda
Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde
başka bir kaynaktan (Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal
ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, İstasyonun otomasyon sistemine müdahale ederek
ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmeyerek ve otomasyon sistemi fiilen
faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinde yer alan
hükümler ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi
içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal
etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL, istasyonun otomasyon
sistemine müdahale etmesi ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmemesi
ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL, olmak üzere toplamda 140.000-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-81 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Aşağı
Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı, Kümeevleri No: 74 Yenimahalle Ankara ve Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu 32. Km.
Kapı No: 74 Etimesgut Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-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.
8903/2/1-1

—————
19/01/2011 tarih ve MYG/3038-1/28893 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef Petro
Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 24/12/2013 tarihinde
yapılan denetimde, motorin-mineral yağ karışımını ve mineral yağ-bitkisel yağ karışımını piyasaya hidrolik sistem yağı adı
altında ikmal ettiği tespit edilmiş olup bu durum 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkralarına ve ayrıca "Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ"in 9 uncu maddesinin 1
inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Hedef Petro
Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca belirlenen 350.000-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-78 sayılı Kurul Kararı
ilgilisine (Başkent OSB 172. Ada 8 Parsel 18. Cadde No: 32 Malıköy Temelli Sincan Ankara ve Hedef Petrokimya Viranşehir
Şanlıurfa adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-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.
8903/3/1-1

—————
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 kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetim ve TÜBİTAK
MAM’ın1720P00001001 nolu Motorin Muayene Raporu çerçevesinde; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye,
satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere
aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendine; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması
hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine, 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü
fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı olduğu
ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa
faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank,
düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının
(a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.208.229-TL tutarında; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.208.229-TL tutarında olmak üzere toplamda 2.416.458-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan
kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiş ve bu yöndeki
15/06/2017 tarihli ve 7131-22 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227, Pafta: -,
Parsel:1) Hasanoğlan Köyü ELMADAĞ ANKARA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.416.458-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.
8903/4/1-1

—————
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 kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 28/12/2016tarihinde yapılan denetimde, istasyona ait kanopide (tabela) firma
isminin kayıtlı olmayıp Acar Petrol yazdığının ve bayilik lisans numarasının yazılı olmadığının tespit edilmesi hususunun 5015
sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği
anlaşıldığından Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiş ve bu yöndeki 15/06/2017 tarihli ve 7131-23 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada:1227,
Pafta: -, Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü ELMADAĞ ANKARA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-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.
8903/5/1-1

—————
Kurumun 02/06/2017 tarihli ve 25191 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı
17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca; ancak Fikret POLAT’a ait (TC
No: 48829134964) 38 NF 920 plakalı aracın LPG taşıma lisansı olmaksızın taşıma faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi
gerekçesiyle Fikret POLAT (TC No: 48829134964) hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-953 sayılı
Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8903/6/1-1

—————
Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28873 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı
17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca “Ankara-Konya Karayolu 36.
Km Yağlıpınar Serpmeler Mevkii 161/A Gölbaşı/ANKARA” adresinde mukim 25.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13514
sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG otogaz sorumlu müdür
çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-957 sayılı
Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8903/7/1-1

—————

24/07/2017 tarihli ve 32158 sayılı Başkanlık Olur’u ile 20.11.2008 tarihli ve MYĞ/1847-1/25275 numaralı ile
14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-7/27078 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öztürk N-F Gres Madeni
Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında yurtdışından ithal edilen veya değişik
yöntemlerle yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları dikkate alınarak inceltilmek suretiyle elde
edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda yakıt olarak kullanılan yağın mükellef adı
altında tenekelenmek suretiyle satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği'nin 23 ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu
Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 11 inci
maddesinin 1 numaralı 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 ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Öztürk N-F Gres
Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/07/2017 tarihli ve 873 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.
8903/8/1-1

—————
Kurulun 24/08/2017 tarihli ve 7261-16 sayılı Kararı ile; “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR”
adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan
(20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol’e ait tesiste 12/12/2011 tarihinde gerçekleştirilen
denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı
olduğunun anlaşılması nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 147.933,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8903/9/1-1

—————
02/02/2017 tarihli ve 6900-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyonun müştemilatında 13/03/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu ulusal marker
seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amaçlı amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün ikmali
sebebiyle 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
18/08/2016 tarihli ve 6444/65 sayılı Kurul Kararı kapsamında ve Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2014/62, K.2014/1127
sayılı kararı ile Danıştay Onüçüncü Dairesi, 24/06/2015 tarih ve E.2015/1923, K.2015/2583 sayılı kararında belirtilen
gerekçeler çerçevesinde yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/09/2016 tarihli ve 1453 sayılı Soruşturma Raporu ve
lisans sahibinden yazılı savunma istenmesi hususu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca
değerlendirilmiş olup;
Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin;
- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiillerinin 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 ve piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş fiilinin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği;
- Yazılı savunmasını süresi içinde Kuruma sunmadığı,
anlaşıldığından Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında,
- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ve piyasa faaliyetine konu akaryakıtta
tağşiş fiillerinden ötürü, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8903/10/1-1

—————
Kurul’un 17/08/2017 tarih ve 7247-31 sayılı kararı ile; "Süleyman Demirel Bulvarı, Şelale Mahallesi No: 103
Varsak/ANTALYA" adresinde mukim, 25/02/2011 tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/11304 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı
sahibi Mirşah Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 05/05/2014 tarihinde
yapılan denetimlerde, söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz Sorumlu Müdür çalıştırılmadığı ile ilgili
olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci
maddesi hükümleri uyarınca 18/04/2017 tarihli ve 18143 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda
düzenlenen 10/05/2017-578 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul
tarafından değerlendirilmiş olup; lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
8903/11/1-1

—————
Kurul’un 07/09/2017 tarihli ve 7274-21 sayılı kararı ile; Elazığ-Diyarbakır Yolu 58. Km Tekevler Maden / ELAZIĞ
adresinde faaliyet gösteren 11.08.2010 tarihli ve BAY/939-82/28136 sayılı bayilik lisansı (11/10/2011 tarihli 5045 sayılı kararla
lisansı sonlandırılmıştır.) sahibi Nursaş Petrol Nakliye İnşaat Bilişim Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin
vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullandığının, marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmal ettiğinin ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının tespit edilmiş olması ile
ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
mezkur lisans sahibi hakkında 24.03.2016 tarihli 6173-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında düzenlenen 01/06/2016-998 sayılı
Soruşturma Raporu, istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş
olup lisans sahibi hakkında, Marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt
ikmalinde bulunması ve istasyonunda akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933,TL tutarında, İstasyonunda vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12.327,-TL tutarında olmak üzere
toplamda 160.260,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 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 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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8903/12/1-1

—————
Kurumun 28/07/2017 tarihli ve 32914 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı
17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca “Konya Yolu 47. km (Ada: -, Pafta:
-, Parsel: 462) Gölbaşı/ANKARA” adresinde mukim, 02.12.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14478 lisans numaralı

LPG otogaz bayilik lisansına sahip Özgüney Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014
tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında
yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 16/08/2017-962 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8903/13/1-1

—————
06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San.
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek
üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı istasyonlu bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt Taşımacılık Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle,
hakkında uygulanan 850.000 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin 13.02.2014 tarihli ve 4880-62 sayılı Kurul Kararı'nın
iptali için Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare
Mahkemesinin E:2016/420, K:2017/1157 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 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 lisans sahibi nezdinde 09.06.2017 tarihli ve 26107
sayılı Başkanlık Olur’u ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen 03.07.2017-774 sayılı
Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak belirlenen adresine tebligat yapılamamıştır.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
8903/14/1-1

—————
19/01/2017 tarihli ve 6872-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:
96/A (Ada: 10494, Pafta: 21.K.II, Parsel: 1) / MERSİN adresinde, 23/06/2016 tarihinde sonlandırılan 04/02/2009 tarih ve
BAY/939-82/25567 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve
Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol
Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)'nin, 15/12/2015 tarihinde yapılan kontrollerde tespit edilen
hususlardan, 33 RP 707 plakalı tanker aracından 33 TC 377 plakalı araca motorin ikmal etmesi nedeniyle ilgili lisans sahibi
hakkında 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
31/12/2015 tarihli ve 6047/17 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 04/02/2016 tarihli ve
98 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin
görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;
Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Hocaoğlu
İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)'nin;
- Akaryakıt istasyonu dışında Mersin Yeni Hal Toptancılar Sitesinde motorin ikmali yapması eylemi ile 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b)
bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı çıkaracak gerekçeler olamayacağı,
anlaşıldığından, Suroil İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi (Hocaoğlu İnşaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)
hakkında, akaryakıt istasyonu harici akaryakıt ikmal fiiline ilişkin olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı
Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen
972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8903/15/1-1

—————

11/09/2017 tarihli ve 38096 sayılı Başkanlık Oluru ile Abdurrahmangazi Mah. Osmangazi Cad. No: 111/3 Kat:
2 Sancaktepe İstanbul adresinde mukim 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32329 sayılı bayilik lisansı sahibi YSF Akaryakıt
Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 03/03/2015 tarihinde yapılan denetim
sonucunda tespit edildiği üzere alınan motorin numunesinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucunda düzenlenen
13.03.2015 tarihli ve 1520P00071001 sayılı analiz raporu ile ürünün yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin tespit
edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapmak
suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine 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 ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda 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 19/09/2017 tarihli ve 1013 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.

