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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi (Şirket)’nin 09/11/2006 tarih ve İHR/975-1/20522 numaralı İhrakiye Teslimi
Lisansı, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 2015/2942 E. sayılı davada aldığı 19/11/2015 tarihli Karar (Tebligat tarihi
26/04/2016) gereğince 27/04/2016 tarihinde yeniden yürürlüğe girmiştir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
32 nci maddesinin son fıkrası uyarınca; havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için Şirket adına alınmış bir İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatının veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yapılmış en az bir yıl süreli
depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesinin veya büyük heliportlara ilişkin olarak Şirket adına alınmış Heliport İşletme
Ruhsatının aslı ya da noter onaylı suretinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine
gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve jet yakıtı ithali ve satışı
yetkisinin, İHR/975-1/20522 numaralı Lisans resen tadil edilerek, kaldırılacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilânen tebliğ olunur.
4914/1-1

—————
21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile “Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa
Yaylası, Küme Evleri, No:9 Bor/NİĞDE” adresinde Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından işletilmekte olan, daha sonra 03/03/2014tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 24/06/2013
tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında istasyonda vaziyet planı haricinde yer
altı tankı tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı
olduğu değerlendirilmesi nedeniyle 31/12/2015 tarihli ve 6047-15 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişi hakkında açılan
soruşturma kapsamında hazırlanan 20/01/2016 tarih ve 49 sayılı Soruşturma Raporu, bayi tarafından herhangi bir savunma
sunulmamış olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;
a) Akaryakıt istasyonunda vaziyet planında bulunmayan tank kullanılmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği,
b) Tüzel kişinin konu ile ilgili savunma sunmamış olduğu,
anlaşıldığından alınan 30/03/2016 tarih ve 6189-19 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında akaryakıt
istasyonunda gizli tank kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin ikinci alt bendi uyarınca 1.000.000 TL; idari para cezası verilmesine; ayrıca bu fiilin 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle verilen idari para cezasına karşı
yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini
durdurmayacağına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat
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 idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu,
ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması
sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci
fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 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.
4913/1/1-1

—————
Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-36 sayılı Kararı ile 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı sahibi Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10/05/2013 tarihli tespite göre Viyaport Akaryakıt Gıda
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amacıyla akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine, aykırılık

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Adil Petrol ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar
edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 598
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
4913/2/1-1

—————
Kurul’un 25.02.2016 tarihli ve 6131-22 sayılı Kararı ile; 10.03.2011 tarihli ve MYĞ/3112-2/29123 sayılı madeni yağ
lisansı sahibi Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tanktan 20.03.2013 tarihinde alınan numunenin
3959 sayılı Analiz Raporuna göre bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğinin tespit edilmesi sebebiyle,
bahse konu şirketin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun denetim tarihi
itibariyle yürürlükte olan 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine 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 Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.03.2016 tarihli ve 529 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
4913/3/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.02.2016 tarihli ve 6130-43 sayılı Kararı ile, “Aydın-İzmir Karayolu 19.
Km. Ömerbeyli Köyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın” adresinde Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 18.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı alan ancak söz konusu lisansı 20.08.2013 tarihinde sonlandırılan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler İnşaat Petrol
Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.04.2014 tarihli tespite göre, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu
Caddesi No:289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited
Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel
Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmesi ve bu nedenle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunarak 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı
hareket ettiği anlaşıldığından, bahse konu şirket hakkında, lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 1 inci alt bendi ve (f) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen
72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4913/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-21 sayılı Kararı ile, “Dingiller (Çamlı Geriz)
Mevkii 280 Sok. Kuzeyi Serpme Evler No:90 (Pafta:K-19, ADA:-, PARSEL:369) Akhisar Manisa”
adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan
06.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29574 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda, 21.03.2014 tarihli tespite
göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “İzmir-Tire Yolu 10.Km Akkoyunlu Köyü (Pafta No.L.19.D.14.A.4, Parsel No.577)
Tire İzmir” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere
Kurumdan 09.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31745 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan DBS Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Kamen Petrol Ürünleri
ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendi ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve “5015 Sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince
belirlenen 176.681,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.681,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4913/5/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-45 sayılı Kararı ile, Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı'nın 03.06.2014 tarihli ve 15732 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilen 28.03.2014 tarihli ve 2014-B-620/2 sayılı
raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi
E Blok Kat:14 Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı
Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve
Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin akaryakıtı (jet yakıtını) amacı dışında kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci
fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 20 ncimaddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, MMG Petrol
Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin üçüncü alt bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5015 sayılı
kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans
sahibinin 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4913/6/1-1

—————
Enerji
Piyasası
Düzenleme
Kurulu'nun
21.01.2016
tarihli
ve
6080-46
sayılı
Kararı
ile,
Başkanlık Makamı’nın 05.08.2013 tarihli ve 27327 sayılı oluru çerçevesinde hazırlanan 11.10.2013 tarihli ve 2 sayılı raporda
belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, “Barbaros Mahallesi AhlatSokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok
Kat:14 Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı Lisansı (Alt
Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret

Anonim Şirketi'nin Ocak-Ağustos 2013 döneminde (14) adet bayisi ve dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı
yaptığı (5) adet dağıtıcı lisansı sahibine düzenlediği satış faturalarına satış yaptığı muhatabın lisans numarasını yazmamasının
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Kurul’un 07/04/2016 tarihli ve 6209-59 sayılı kararı ile; 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-5/29770 sayılı Madeni Yağ
Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 24.09.2014
tarihinde yapılan denetimde B-285205 sayılı numune alma tutanağı ve 007512 Mühür numarası ile satışa hazır 15'er kg'lık
tenekelerden alınan numunenin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nin 22.10.2014 tarihli ve 10239 sayılı analiz raporunda
Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden, lisans sahibinin sahip olunan
lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu
fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında
Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından lisans sahibi hakkında
Lisanslı tesisinde Lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 363.755
TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine
tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni
adresi tespit edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 363.755 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 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 hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ edilir.

