13 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29444

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-39 sayılı Kararı ile, 18/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09705 numaralı
(22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Kararla sonlandırılan) Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait
LPG otogaz istasyonunda Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 16/09/2014 tarihinde gerçekleştirilen
denetimde istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususlarının;
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve
Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 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
uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama 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 03/07/2015 tarihli ve DDB.339/26-26 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.
7275/1/1-1

—————
Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-24 sayılı Kararı ile; Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No: 56
(Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde 17/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29641 numaralı istasyonlu
bayilik lisansı ile piyasa faaliyetinde bulunan Alko Petrol Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 04/11/2011 tarih ve
BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334 (Pafta:
Ada: Parsel: 520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San.ve Tic.
Ltd. Şti.’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık
teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL 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 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.
7275/2/1-1

—————
Kurul’un 14/05/2015 tarihli ve 5601-31 sayılı Kararı ile, 19/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31904 numaralı bayilik
lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı
bırakarak piyasa faaliyeti göstermek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine
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 uyarıncaBaymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi 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 12/06/2015 tarihli ve DDB.339/9-9 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.
7275/3/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-24 sayılı Kararı ile, 09/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30790 numaralı bayilik
lisansı sahibi Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’ün yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited
Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/20-20 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.
7275/4/1-1

—————
12/11/2014 tarihli ve 5304/4 sayılı Kurul Kararı ile, “Alsancak Mah. 1773. Cad. No: 129/A-Etimesgut/ANKARA”
adresinde faaliyet gösteren, “İTS/16756” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Eyüp Dur Lider Doğalgaz Proje
Taahhüt firmasının, firmasının müşterilerinden ücret almasına rağmen işlemlerini tamamlamadığı, ayrıca iş bitimi (doğalgaz
uygunluk belgesi) kağıtlarındaki formül numaralarına ait tesisat kontrol işlemlerinin adı geçen sertifikalı firma tarafından
tamamlanmadığı halde dağıtım şirketinin tesisat kontrol personelinin adını kullanarak kaşeli ve imzalı sahte uygunluk
belgelerinin düzenlenerek müşterilere vermesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin (f) fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, Doğal
Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7275/5/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-22 sayılı Kararı ile, 18/10/2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 numaralı bayilik
lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış
maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi 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 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/18-18 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.
7275/6/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-25 sayılı Kararı ile, 05/07/2013 tarihli ve BAY/939-82/32878 numaralı bayilik
lisansı sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış
maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi 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 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/21-21 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.
7275/7/1-1

—————
Kurul’un 14/05/2015 tarihli ve 5601-86 sayılı kararı ile 27.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31821 sayılı bayilik lisansı
sahibi Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 28.02.2013 tarihinde yapılan tespite göre; söz
konusu Bayilik Lisansı sahibinin, eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanmaya devam ettiğinin tespit edilmiş olması karşısında,
5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
birinci fıkrasının (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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 22/06/2015 tarihli ve DDB.494/11-11 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.
7275/8/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı kararı ile “Karacaoğlan Mahallesi 6170
Sokak No: 15/B IşıkkentBornova-İZMİR adresinde, 26.05.2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı madeni yağ lisansı ile
faaliyet gösteren Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin; 02.04.2014 tarihinde yapılan denetimde lisansında
kayıtlı bulunan tesisinden alınan numunelerin Ege Üniversitesi PAL Laboratuvarında yapılan analizi sonucunda düzenlenen
2014-E14040401numaralı analiz raporuna göre, sahibi olduğu madeni yağ lisansı ile üretebileceği ürünlerin dışında farklı
kimyasal içeriğe ve özelliğe sahip ürünler olması ve madeni yağ lisansının kendisine verdiği haklar dışında faaliyet
göstermesi nedeniyle adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile Madeni Yağların
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarına aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Marka
Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı Kurul Kararı ile doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.39/2-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi
içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ olunur.”
7275/9/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-14 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31086 numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet
Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine; İstasyonunda otomasyon sistemi çalışır vaziyette olmadığı halde akaryakıt
satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine; İstasyonda gizli düzenek bulundurması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3

üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 ncimaddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi 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 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/14-14 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.
7275/10/1-1

—————
Kurul’un 21/05/2015 tarihli ve 5609/11 sayılı kararı ile BAY/939-82/30368 sayılı bayilik lisansı sahibi
İbrahim HIDIŞ'ın "Cumhuriyet Mah. Şehit Ahmet Günday Bul. No: 79 Nikfer Kasabası Tavas/DENİZLİ" adresinde
DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansına sahip Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin
bayisi olarak faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda yapılan 23/05/2013 tarihli denetimde, istasyon otomasyon sisteminin
bozuk olduğunun tespit edilmesi 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 uyarıncaTürkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi
hakkında 21/05/2015 tarihli ve 5609/11 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/07/2015 tarihli ve DDB.514/7-7 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
7275/11/1-1

—————
20/11/2014 tarihli ve 5315/7 sayılı Kurul Kararı ile, “Erdem Cad. No: 182/A Buca/İZMİR” adresinde faaliyet
göstermek üzere “İTS/ZMR/406” nolu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ultra Doğalgaz Alt Yapı HizmetleriEsin Özge Sevim firmasının, proje onaysız iç tesisat yapması ve ilgili dağıtım firmasına istenilen bilgileri vermemesinin,
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği' nin “Sertifika Sahibinin Hak ve
Yükümlülükleri” başlıklı 11 inci maddenin (c) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Ultra Doğalgaz Alt Yapı HizmetleriEsin Özge Sevim firmasına bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede titizlik göstermesi için 4646
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulmasına karar verildiği
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7275/12/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-20 sayılı Kararı ile, 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı bayilik
lisansı sahibi ÜnataAkaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25/01/2013-27/06/2013 tarihleri arasında dağıtıcısı
dışında başka bir kaynaktan (Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, HB
Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’den)
akaryakıt ikmal etmek ve 21/04/2014 tarihinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Horapet Grup Petrol Akaryakıt
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci
maddesinin (d) 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 İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ünata Akaryakıt Dağıtım 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 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/16-16 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.
7275/13/1-1

—————
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kararı ile ARMANA TELE TAŞIMACILIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.'nin Egemenlik Mah. 6135 Sokak No: 9/123 Bornova-İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013
yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde
bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına
ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz
anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun 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
firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
yazımız ekinde sunulmuştur.
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 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı
savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın 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.
7275/14/1-1

—————
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kararı ile ÇİZGİ PETROL ÜR. MADENİ YAĞ OTO. NAKLİYAT
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'ninGürpınar Mah. 7004 Sok. No: 27 Bornova İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite
göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik
faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan
tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini
işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun 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
firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
yazımız ekinde sunulmuştur.
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 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı
savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın 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.
7275/15/1-1

—————
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-46 sayılı Kararı ile 20.12.2013 tarihli ve BAY/939-82/33571 nolu lisansla
(iptal/Sona Erdirme Tarihi: 01.08.2014) “Harmandalı Yolu Akhisar-Salihli Yolu Üzeri 9. Km (Ada:- , Pafta:6, Parsel: 480)
Akhisar-Manisa” adresinde faaliyet gösteren GÖLMARMARA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’’nin; Temmuz 2014 ayındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte “İskele Mahallesi Urla - Çeşme
Asfaltı No: 224 (Pafta: 38 Ada: 9 Parsel: 12) Urla/İZMİR” adresinde 25.10.2013 tarihli ve BAY/939-82/33347 nolu lisans ile
faaliyet gösteren SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTEDŞİRKETİ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkıldığı
anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun 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
firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
yazımız ekinde sunulmuştur.
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
05/05/2015 tarihli ve 5594-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma
alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın 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.
7275/16/1-1

—————
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kararı ile GÜRSA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV
YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin Atatürk Mah. 63 Sokak No: 29/A Buca İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde
yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek
lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı
almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen
“Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı
doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat
karşısındaki durumuzun 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 firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
yazımız ekinde sunulmuştur.
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 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı
savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın 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.
7275/17/1-1

—————
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-38 sayılı Kararı ile HCM METAL HIRDAVAT İNŞAAT NAKLİYAT
PETROL VE ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC. LTD. ŞTİ 'nin Faruk Akar Karasu Cad. 9115 Sokak No: 5/A Karabağlar
İZMİR adresinde 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak
suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için
bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde
belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde
tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun 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 firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
yazımız ekinde sunulmuştur.
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 05/05/2015 tarihli ve 5594-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı
savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın 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.

