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Sayı : 30047

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 29/12/2016 tarih ve 6827/24 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik lisansı sahibi Reon Enerji
A.Ş.’nin, Kurul onayına tabi olan ortaklık yapısında değişiklik yapma işlemine ilişkin onay alınmamış olması nedeniyle 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine, aynı maddenin üçüncü fıkrasına ve Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı
bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Elektrik Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi
hükümleri uyarınca Reon Enerji A.Ş. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, tespit edilen hususlara ilişkin Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın ve bahse konu yükümlülüğü yerine getirdiğinize ilişkin somut bilgi ve/veya belgelerin, yazımızın tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde süresi içinde gönderilmeyen
savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3690/1/1-1

—————
Kurul’un 02/02/2017 tarih ve 6900/3 sayılı Kararı ile ETS/2572-1/1629 sayılı Tedarik lisansı sahibi Ana Enerji Elektrik
Toptan Satış Anonim Şirketinin; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamında dengeleme ve
uzlaştırma faaliyetleri neticesinde Eylül 2015 döneminde, 30.788,86 TL tutarındaki borcunu vade tarihi olan 27/10/2015
tarihinde ödemeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle ihtar edilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, ilgili Kurul Kararına göre bahse konu aykırılığın ve 07/01/2016 tarihli ve 749 sayılı yazıda belirtilen
aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi ve düzeltildiğine ilişkin somut bilgi ve/veya belgelerin Kurumumuza gönderilmesi
gerekmektedir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4628 sayılı Kanunun
12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3690/2/1-1

—————
Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-44 sayılı sayılı Kararı ile 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik
lisansı kapsamında “Hisar Mahallesi Malgaç Çayı Sokak No:23 Sultanhisar / AYDIN” adresinde, 02/03/2012 tarih ve
BAY/939-82/30662 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Göktepe Petrol Madencilik Otomotiv
Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 24/04/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit
edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455
sayılı Kanunla değişik 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 yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3690/3/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren UPS Petrol ve Petrol Ürünleri
Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta
belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci
maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-47 sayılı Kurul
Kararı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 17/01/2017-109 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa
faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal
yaptırımı uygulanabilecektir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi

uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi
gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3690/4/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/15506 sayılı ve LPGBAY/941-54/13673 sayılı otogaz bayilik lisansları kapsamında faaliyet
gösteren Mehmet Bozdemir - Fatih Bozdemir’e ait tesislerde 07/08/2015 ve 05/08/2015 tarihlerinde yapılan denetimde
mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 12/01/2017
tarih ve 6861-26 ve 6861-27 sayılı Kurul Kararları ile, yürütülmekte olan soruşturmaların idari yaptırım uygulanmadan
sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3690/5/1-1

—————
21/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Niğde-Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık
Kasabası/NİĞDE" adresinde bayilik faaliyetinde bulunan ve bayilik lisansı 23/06/2015 tarihinde sonlandırılan Ray- Pet
Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin istasyonunda 20/04/2010 tarihinde yapılan denetim
sırasında bayinin dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle söz konusu tüzel kişi 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 uyarınca, 25/02/2016 tarih ve 613118 sayılı Kurul Kararı kapsamında doğrudan soruşturma açılmış, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 17/03/2016 tarih ve
443 sayılı soruşturma raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17/03/2016 tarih ve 13588 sayılı tebligat
yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine
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 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun
20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği
konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3690/6/1-1

—————
“Tayakadın Köyü Köy Sokağı No: 439 Merkez Edirne” adresinde 22.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32343 numaralı
akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’
ne (Şirket) ait istasyonda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda fiilen 4
adet akaryakıt tankının olduğu ancak vaziyet planında 2 adet akaryakıt tankının olduğu ve istasyonda bulunan 4 adet yakıt
tankından 1 tanesinin otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiş, bunun üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
"İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 09.03.2017
tarih ve 11596 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak Şirket hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.03.2017 tarih ve 350 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde
faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen
30 gün içinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup,
süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
3690/7/1-1

—————
Çalören Kasabası Altı Mh. Bağlar Mevkii 22. Km. (Pafta: 8 Ada: - Parsel: 719) Şereflikoçhisar/ANKARA" adresinde,
19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı istasyonlu bayilik lisansı (31.07.2013 Tarih ve 26684 Sayılı Olur ile sona
erdirilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren ŞeyhmusÇAPLIK'ın işlettiği akaryakıt istasyonunda 14/04/2013 tarihinde yapılan
denetimde kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek
veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun
tespit edilmesi amacıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesinin E.2015/1310 K.2016/4638 sayı iptal kararı çerçevesinde, 5015 sayılı
Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında

16/02/2017 tarihli ve 7884 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu
düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 291 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3690/8/1-1

—————
Kurul’un 09/03/2017 tarihli ve 6964-15 sayılı kararı ile Sanayi Sitesi 33. Sokak No: 39 ELAZIĞ” adresinde faaliyette
bulunan 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013 tarihinde
bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt
temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi
hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 70.000,-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 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.
3690/9/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren UPS Petrol ve Petrol Ürünleri
Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta
belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı
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 hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-47 sayılı Kurul
Kararı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 17/01/2017-109 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa
faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal
yaptırımı uygulanabilecektir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi
uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi
gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3690/10/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2017 tarih ve 6938-26 sayılı Kararı ile, İstiklal Mahallesi 21. Sokak No:
13/A Ulucak Mevkii, Kemalpaşa-İZMİR adresinde kurulu tesisinde 21.12.2010 tarih ve MYĞ/2940-5/28728 sayılı madeni yağ
lisansı kapsamında faaliyet gösteren A PlustKimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin;
2012 yılı hesap döneminde aldığı baz yağları taahhüt ettiği alanlarda olmak üzere imalatta kullanmadığı, söz konusu
hammaddelerin basit bir karışım veya işlemle veyahut doğrudan satışa sunulduğu ve madeni yağ satışına ilişkin olarak tanzim
etmiş olduğu satış faturalarında yazılı ürünlerin gerçekte üretilmediği hususunun Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı'nın 28/01/2014 tarih ve 2014-A-2357/9 sayılı Vergi Tekniği Raporu ile tespit edilmesi ve bu şekilde adı geçen lisans
sahibinin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle, 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 A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen
14/11/2016 tarih ve 1760 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş
olup;
A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği belirlenen 339.814,-TL idari para cezası"
uygulanmasına 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 mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
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 İdari Mahkeme'de 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 edilir.
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—————
Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-20 sayılı Kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisansı
sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat
Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit
edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında
16.11.2016 tarihli ve 6600/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve
1834 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan
MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin 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.
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