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Sayı : 30382

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 11/01/2018 tarih ve 7641-45 sayılı kararı ile;
“Şafak Mah. 5. Cad. No: 141 Merkez/BATMAN” adresinde 28.02.2014 tarihli ve LPG-BAY/941- 54/14774 sayılı
LPG otogaz bayilik lisansına sahip Fırat Çem Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliye Otomotiv Ticaret Limited Şirketi’ne ait
tesiste 06/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıştırılmamasıyla 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 03/07/2017 tarihli ve 28873 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan
soruşturma sonucunda düzenlenen15/08/2017-956 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin
görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7641-45 sayılı Karar ile 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.
3084/1/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2018 tarih ve 7733-1 sayılı kararı ile;
"Karacabey Mahallesi Sanayi Caddesi No: 1 (Ada: 581, Pafta: 26, Parsel: 1) Yeşilhisar / KAYSERİ" adresinde mukim,
21.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13962 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KMO PETROL NAKLİYE GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda
mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla 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 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen
20/10/2017-1244 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından
değerlendirilmiş olup; 7733-1 sayılı Karar ile 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.
3084/2/1-1

—————
Kurul’un 21/12/2017 tarih ve 7578-37 sayılı kararı ile
“Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan/ANKARA” adresinde mukim, 01.11.2013
tarihli ve LPG-BAY/941-54/14381 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat
Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda
mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla 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 03/07/2017
tarihli ve 28873 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 15/08/2017-955 sayılı
Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup 7578-37
sayılı Karar ile 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.
3084/3/1-1

—————
Kurul’un 21/12/2017 tarih ve 7578-42 sayılı kararı ile;
“İzmit Karayolu 6 Km Şakşak Mevkii Yüksel Sitesi Önü Çiftlikköy/YALOVA” adresinde
bulunan, 03/05/2011 tarihinde alınan LPG otogaz bayilik lisansı 19/01/2017 tarihinde sonlandırılan LPG-BAY/941-54/11549
sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Remzi Çavuşoğlu Petrolcülük Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait
tesiste 21/04/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıştırılmamasıyla 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 10/05/2017 tarihli ve 21645 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan
soruşturma sonucunda düzenlenen 01/08/2017-903 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin
görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7578-42 sayılı Karar ile 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.
3084/4/1-1

—————
Kurul 11/01/2018 tarihli ve 7641-60 sayılı Kararı ile “Mansuroğlu Mahallesi 289. Sokak Körfez İş Merkezi Sit. 2/503
Bayraklı İzmir” adresinde mukim 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda İnşaat
Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin (22.05.2017 tarihli ve 23121 sayılı Olur
ile sonlandırılmıştır.) Türcan Petrol Nakliye inşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli firmadan en son
tarihi 30.11.2015 olan 13 fatura ile akaryakıt aldığı tespit edildiğinden faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali
yapması, aynı firmaya en son tarihi 28.11.2015 olan 12 fatura ile akaryakıt satışı yaptığı tespit edildiğinden lisans sahibinin
yeniden satış maksadıyla akaryakıt ikmalinde bulunması 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 Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/07/2017 tarihli ve 32664 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında
düzenlenen 02/08/2017-916 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda süresinde savunma
yapmayan Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayisi
olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci
fıkrası ve "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yaparak sahip
olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin

ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL
tutarında olmak üzere toplamda 160.212, -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212, -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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
3084/5/1-1

—————
Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695/13 sayılı ve 22/02/2018 tarihli ve 7709/18 sayılı Kararı ile, G.Antep 51 Km Kılıçoğlu
Petrol İçi Ezgil Köyü Suruç Şanlıurfa adresinde mukim 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 ve 21.11.2015
tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 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 Sapet İnşaat
Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 12.11.2017 tarihli ve 47752 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 17.11.2017 tarihli ve 1435 ile 08.11.2017 tarihli ve 47129 sayılı Başkanlık Oluru
kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 13.11.2017 tarihli ve 1416 sayılı Soruşturma Raporları ve istenilen
yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda süresinde savunma yapmayan Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 19.10.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
80.106,-TL, 21.11.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
3084/6/1-1

—————
Kurul 01/03/2018 tarihli ve 7721-7 sayılı Kararı ile, İsabalı Mah. İsabalı Sok. No: 4 Pamukova Sakarya adresinde
faaliyet gösteren 02.09.2014 tarihli ve BAY/939-82/34605 sayılı bayilik lisansı sahibi Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 22.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon
sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmesi 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 Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 01.11.2017 tarihli ve 46101
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 03.11.2017 tarihli ve 1372 sayılı Soruşturma
Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek
gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında otomasyon
sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası

Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere
toplamda 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
3084/7/1-1

—————
Kurul, 01.02.2018 tarihli ve 7673-32 sayılı Kararıyla;
“Hacı Osman Köyü Köy Girişi Mevkii (Pafta: 17.M.1.A Ada: - Parsel: 1) Gömeç/BALIKESİR” adresinde faaliyet
gösteren 02.02.2011 tarih ve BAY/939-82/28966 (lisansı 18.10.2011 tarihli 5268 sayılı kararla iptal edilmiştir.) sayılı bayilik
lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda
03.02.2011 ve 26.04.2011 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 09.01.2013 tarihli ve 4233-12
sayılı Kurul Kararı ile ilgili şirket hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 6. İdare Mahkemesinin E.2013/1512,
K.2014/1621 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 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 Açin Otomotiv
Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40061 sayılı Başkanlık
Olur’u kapsamında hazırlanan 17.10.2017 tarihli ve 1205 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı değerlendirmiş
olup, Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında
a) 03.02.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince
belirlenen 70.000,-TL tutarında,
b) 26.04.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince
belirlenen 70.000,-TL tutarında,
c) 26.04.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda başka dağıtıcıya ait işaretleri
bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,
olmak üzere toplamda 210.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 210.000,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
3084/8/1-1

—————
Kurul’un 15.02.2018 tarih ve 7695-40 sayılı Kararı ile Mehmet Ali GÜLER hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari
para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3084/9/1-1

—————
Kurul’un 25/01/2018 tarih ve 7664-16 sayılı Kararı ile, BAY/467-191/10021 sayılı bayilik lisansı sahibi Şahinler Petrol
Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyondan 13/04/2011 tarihinde alınan
akaryakıt numunelerinin, TÜBİTAK MAM'ın M-11/877 ve M-11/878 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart seviyede ulusal
marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f)
bentlerine; bunun yanı sıra, numunelere yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edildiğinin tespit edilmesinin ise 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince 147.933, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma
hakkının 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.
3084/10/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/07393 (19.06.2017 tarihinde sonlandırılmış) sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi YÜCE YAYLA
AKARYAKIT İSTASYONU TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde
tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 26/12/2017 tarih ve 55216
sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde Lisans sahibi hakkında 15/02/2018 tarih ve 7695-55 sayılı
Karar ile, Toplam; 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak Samsun Yol Güzergahı 20. km ( Ada: - ,
Pafta: - , Parsel: - ) Çampınar Köyü (Ticaret sicil ve vergi sicil adresi aynı adres) adresine tebligat yapılmasına rağmen adresinde
bulunamamıştır
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 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 Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
3084/11/1-1

