6 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30557

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
LPG-BAY/941-54/08789 lisans numaralı Bakırtaş Nakliye İnşaat Gıda Otomotiv Tekstil Petrol Turizm Kuyumculuk
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel
çalıştırması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 hükümleri uyarınca 02.08.2018 tarihli 37287 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 03.08.2018 tarihli 1137 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Karaali Kaplıcaları Yolu Başören Köyü Merkez Şanlıurfa)
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi
uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam
etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma
dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata
aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta
olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8391/1/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.08.2018 tarih ve 7997-20 sayılı Kararı ile ve LPG-BAY/94154/16619 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi HAZAL RAVZA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK
NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 25.10.2016 tarihinde
yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse
konu firma hakkında 177.04,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı
adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Malazgirt Mahallesi No: 32 7. Çiftlik Küme Evleri (Ada: 501, Pafta: 102/1, Parsel:
39) BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 177.04,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 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 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.
8391/2/1-1

—————
Kurul 26.07.2018 tarihli ve 7983-46 sayılı Kararı ile “Gürpınar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 23/B Bornova
İzmir” adresinde faaliyet gösteren Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin
bayilik lisansı 08.09.2014 tarihli 31236 sayılı Kurul Kararı ile sonlanmasına rağmen 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002
sayılı irsaliyeli fatura ile Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi'ne akaryakıt satışı yapması 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 Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 17.11.2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 21.11.2017 tarihli ve 1454
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 Naz Ege Petrol
Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayilik lisansı 08.09.2014 tarihli 31236
sayılı Kurul Kararı ile sonlanmasına rağmen 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile Kaya Tur Petrol

Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt satışı yapması
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile
(f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-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.
8391/3/1-1

—————
08/08/2018 tarihli ve 38063 sayılı Başkanlık Oluru ile, FATİH Mahallesi YILDIRIM Sokağı No: 2 (Ada: - , Pafta:
32T1C, Parsel: - ) TAVŞANLI BELDESİ ALTINOVA YALOVA adresinde faaliyette bulunmak üzere 21.05.2015 tarihli ve
LPG-BAY/941-54/16062 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi YAVUZLAR İNŞAAT NAKLİYAT TEKSTİL TURİZM
VAGON PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 24.05.2016 tarihinde yapılan denetimde,
mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 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 "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci 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 uyarınca YAVUZLAR İNŞAAT NAKLİYAT TEKSTİLTURİZM VAGON
PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata
aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 17 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2018 tarihli ve 1150 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8391/4/1-1

—————
Kurul, 26.07.2018 tarih ve 7984-1 sayılı Kararıyla;
“Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım D-2003 Sokak No:6 Dilovası/KOCAELİ” adresinde, 12.05.2011 tarih ve
MYĞ/3212-1/29439 (lisansı Petrol Piyasası Kanununun 20. maddesi uyarınca 19.03.2015 tarih ve 5523-49 sayılı Kurul kararı
ile iptal edilmiştir.) sayılı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, 2011 yılına ilişkin Madeni Yağ Hareketleri (İthalat-İhracat-Üretim-Stok) Beyanında bulunmaması nedeniyle
hakkında idari para cezası ve lisans iptali yaptırımı uygulanmasına ilişkin 19.03.2015 tarih ve 5523-49 sayılı Kurul Kararının,
Ankara 17.İdare Mahkemesinin E:2016/2783, K:2017/3575 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 Elize Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 05.04.2018 tarihli ve 17075 sayılı
Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 11.04.2018 tarihli ve 555 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı
değerlendirmiş olup Elize Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 2011 yılına ilişkin bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca MYĞ/3212-1/29439 sayılı lisansının iptal edilmesine, karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 308.194,-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.
8391/5/1-1

—————
Kurul’un 06.09.2018 tarihli ve 8052-23 sayılı Kararı ile “Likarpa Petrol Tekstil Gıda Taşımacılık Oto Kiralama
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” 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 olunur.
8391/6/1-1

—————
Kurul’un 12/07/2018 tarihli ve 7959-45 sayılı kararı ile;
“Bumsuz Kasabası Haymana/Ankara” adresinde mukim, LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisans
numarasına sahip Koç-Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste
yapılan 10.11.2015 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 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan
soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-254 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin
görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7959-45 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
8391/7/1-1

—————
Kurul, 24.05.2018 tarihli ve 7869-40 sayılı Kararıyla;
“Ulus Mahallesi Ankara Caddesi No: 76 (Ada: 367, Pafta: 19.Ö.III.a, Parsel: 1) Kartepe/KOCAELİ” adresinde,
05.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28823 (lisansı Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi uyarınca 25.05.2016 tarih ve 20676 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren
Nehir Madeni Yağ Ve Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 27.11.2017 tarihinde yapılan denetimde
tespit edildiği üzere, ilgili şirketin lisanssız bir şekilde bayilik faaliyetinde 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 Nehir Madeni Yağ Ve Akaryakıt
Ticaret Limited Şirketi nezdinde 01.03.2018 tarihli ve 10783 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 20.03.2018 tarihli
ve 468 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü
değerlendirmiş olup, Nehir Madeni Yağ Ve Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi nezdinde lisanssız bir şekilde bayilik faaliyetinde
bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 87.815,- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 87.815,- 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.
8391/8/1-1

—————
05.05.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 02.03.2006 tarih ve MYĞ/6136-2/36625 numaralı madeni
yağ lisansı (05.10.2016 tarih ve 6497-5 sayılı karar ile lisansı sonlandırılmıştır.) ile faaliyette bulunan OLG Petrol Ürünleri
Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait tesiste bulunan ve Şirket yetkilileri tarafından hidrolik
sistem yağı olduğu beyan edilen ürünlerden alınan numunelerin TUBİTAK MAM’ da yapılan analizleri neticesinde düzenlenen
15.06.2016 tarih ve 3952 sayılı analiz raporlarında alınan numunelerin “Heavy Alkly Benzene esaslı olduğu ve organik çözücü
içermediği ve hidrolik sistem yağı olarak nitelendirilemeyeceğinin” tespit edilmesi üzerine Şirket hakkında yapılan soruşturma
sonucunda düzenlenen 09.05.2018 tarih ve 705 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden Şirketin yazılı savunması istenmesine
rağmen süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
422.879-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 29.08.2018 tarih ve 8036/12 sayılı Kurul Kararı Şirket’ in bilinen
en son adresi olan “Hacıyusufmescit Mahallesi Zeytinci Sokak 51/A Karatay Konya” adresine gönderilmesine rağmen OLG
Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne tebliğ edilememiştir.
29.08.2018 tarih ve 8036/12 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen 422.879-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde
TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 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 Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8391/9/1-1

—————
Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7850-47 sayılı kararı ile;
“Gazi Kasabası Develi Yahyalı Yolu Develi/Kayseri” adresinde mukim, LPG-BAY/941-54/11746 sayılı
LPG otogaz bayilik lisans numarasına sahip Sarıdeveli Petrol Taşımacılık Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi’ne ait tesiste yapılan 18.11.2015 tarihli tespite göre; LPG otogazistasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri
haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 ncimaddesi 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 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık
Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-257 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7850-47 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında
83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
8391/10/1-1

—————
Kurul’un
26.07.2018
tarihli
ve
7983-39
sayılı
Kararı ile, "E-90
Karayolu
üzeri, Suboyu Köyü, Enliok Mevkii, Selavat Yokuşu Nizip/GAZİANTEP" adresinde (lisansı 15.12.2009 tarihli ve 3323 sayılı
Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) 10.03.2005 tarihli ve BAY/450-107/02094 numaralı bayilik lisansı sahibi olarak faaliyet
gösteren Sümerler Petrol Nakliyat Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda
20.08.2007 tarihinde yapılan denetimler neticesinde istasyondan alınan akaryakıt numunesine ilişkin düzenlenen 25.03.2008
tarihli ve M-07/2857 numaralı Analiz Raporuna göre numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere
aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 06.09.2010 tarihli ve 2762-39 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının
iptali için lisans sahibi tarafından Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2011/391 Esas Dosyası ile açtığı davada Mahkemenin
27.02.2013 tarihli ve 2013/501 sayılı Kararı ile usulüne uygun savunma istem yazısının tebliğ edilmediği ve Kurum tarafından
yeterince adres araştırması yapılmadan Resmi Gazetede ilanen tebliğ yoluna gidildiği gerekçesi ile işlemin iptaline karar
verildiği, Kurum tarafından Danıştay 13. Dairesinin 27.02.2013 tarihli ve 2013/501 sayılı Kararına karşı yapılan itiraza ilişkin
olarak ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul'unun 2016/2583 Esas dosyası ve 28.12.2016 tarihli ve 2016/3813 sayılı Kararı
ile itirazı reddetmesi çerçevesinde, lisans sahibi nezdinde 20.03.2018 tarihli ve 14121 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında
yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/03/2018-486 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma
değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği
anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca belirlenen 120.000 TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000 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.
8391/11/1-1

—————
Sivas-yozgat Karayolu Caddesi No:57 (Ada: 107, Pafta: İ37.C.02.C, Parsel: 20) Köklüce Köyü Köyü Merkez SİVAS
adresinde faaliyette bulunmak üzere 11.01.2017 tarihli ve LPG-BAY/941-54/17720 (22.02.2018 tarihinde sonlandırılmış)
sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi ULUCA PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 14.07.2017 tarihinde yapılan denetimde, " LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası "
olmayan personelin dolum yapması 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 ve 02/05/2018 tarih ve 21322 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan
soruşturma sonucunda, 02/08/2018-7997-18 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 91.907,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiş, ancak ilgilinin adresine gönderilmesine(Sivas-yozgat Karayolu Caddesi No: 57 (Ada: 107 ,
Pafta: İ37.C.02.C, Parsel: 20) Köklüce Köyü Merkez SİVAS- lisans, ticaret sicil ve vergi sicil adresleri aynı) rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 91.907,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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.
8391/12/1-1

—————

Kurul 09/08/2018 tarihli ve 8004-14 sayılı Kararı ile, İsabalı Mahallesi İsabalı Sokak 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 10.11.2015 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’nin hakkında 24.04.2018 tarihli ve 19950
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 16.05.2018 tarihli ve 732 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 Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale
etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt
bendi ile (f) bendi ve 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 ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak
üzere; toplam 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.

