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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul 05.07.2012 tarihli ve 3911/60 sayılı Kararı ile, Bahçelievler Mah. 228. Sok. No: 12 47400 Kızıltepe Mardin
adresinde mukim Baran Petrol Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
TÜBİTAK MAM’ın 07/10/2010 tarihli ve M-10/3334 sayılı raporu yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt
ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere
uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı
yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli
yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve ilgili mevzuatta belirlenen
yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Baran Petrol Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında
Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda
tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.446,-TL tutarında olmak üzere toplamda 148.802,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802,-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.
6588/1/1-1

—————
07/06/2018 tarihli ve 28300 sayılı Başkanlık Oluru ile 2. Organize Sanayi Bölgesi 975/4 Hendek Sakarya adresinde
mukim 21.01.2010 tarihli ve MYĞ/2403-3/27123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi SMS Akpetrol Petrol Ürünleri İmalat İthalat
İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisinde 04.05.2016 tarihinde yapılan denetimde;
a) Tesisin imal ettiği ürüne ilişkin mamullerin TSE belgelerinin süresinin geçmiş olması, İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatında Motor, Endüstriyel Yağlar, Müstahzarlar, Antifiriz, Cam Suyu İmalatı yazmasına rağmen iş yerinde Temizlik
Malzemeleri (Deterjan, Sıvı Sabun vb. ürünlerin) üretiminin yapılması, bu faaliyetle ilgili ruhsat alınmaması ve Vergi Dairesi
Başkanlığına kaydının yapılmaması, tesisin madeni yağ faaliyetine ilişkin Kapasite Raporunun süresinin geçmiş olması
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9
uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine ve Madeni Yağların Ambalajlanması
ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasına, 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına, 11 inci
maddesinin (2) nci fıkrasına aykırı hareket ettiği,
b) Sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası
ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında
Tebliğ’in 15 inci maddesinin (1) inci fıkrasına aykırı hareket ettiği,
c) Tehlikeli Maddeler Mali Sorumluluk Sigortasının bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve 15 inci maddesine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 49 uncu

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesine, Madeni
Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 16 nci maddesinin (1) inci fıkrasına 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 SMS Akpetrol Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 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 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi
ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/06/2018 tarihli ve 958 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.
6588/2/1-1

—————
Kurul’un 22.06.2018 tarih ve 7921-4 sayılı Kararı ile “M S A T Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Reklam
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında,
5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 17.01.2018 tarih ve 4189 sayılı ihbar yazımıza rağmen 15 (onbeş) gün
içinde yerine getirmediği gibi 12.04.2018 tarih ve 7797-2 sayılı Kurul Kararı ile verilen 30 (otuz) günlük geçici durdurma
süresinde de yerine getirmediğinin tespit edilmesi üzerine konu, Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü ile birlikte
değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin faaliyetine konu 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14288 sayılı LPG otogaz bayilik
lisansının 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.
Bu durum, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6588/3/1-1

—————
LPG-BAY/941-54/10029 lisans numaralı MMK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması 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 22.05.2018 tarihli 24817 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 24.05.2018 tarihli 803
sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans
sahibinin mevcut adresine 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.
6588/4/1-1

—————
20/06/2016 tarihinde sonlandırılan 14/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33416 sayılı bayilik lisansı ile "E-90 Karayolu
Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii Ulukışla Niğde" adresinde faaliyet gösteren OMR Petrol Tarım Nakliyat
İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 17/11/2015 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı
tarafından yapılan denetimde, otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt hareketlerinin varlığının ve fiyat ilanı yapılmadan
akaryakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle alınan 23/03/2018 tarih ve 15019 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında
yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 03/05/2018 tarih ve 664 sayılı Soruşturma Raporu, 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 şahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği
konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6588/5/1-1

—————
"Gecek Mevkii Samsun Yolu 12. Km. Çampınar Köyü Osmancık/Çorum" adresinde 19.03.2013 tarih ve BAY/93982/32318 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Yeni Ada Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv
İnşaat Turizm Tic. San. Ltd. Şti.'ne ait akaryakıt istasyonunda 10.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen denetimde otomasyon
sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 26/02/2018 tarihli ve 9927
sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya
tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı
bulacaktır.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 16/03/2018-461 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 Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

