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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TEBLİGAT METNİ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik
ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona
erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine
rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 03/04/2013
tarihli ve MYĞ/4344-2/32440 numaralı Madeni Yağ Lisansı İSMET İNANÇ PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ GIDA
İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK Belgelerinin
geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK Belgelerini ilânen tebliğ tarihini
izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate
alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5427/1-1

—————
Mevlana Mahallesi, Halef Hoca Caddesi, No:51 Talas/ KAYSERİ adresinde 09/11/2009 tarihli ve BAY/93982/26780 numaralı (09/09/2013 tarihli 30132 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Anayurt Petrol ve Ürünleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi
nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı
savunma ulaşmamış olup Kurulun 07/04/2016 tarihli ve 6209-44 sayılı Kararı ile Anayurt Petrol ve Ürünleri İnş. Tur.
San. veTic. Ltd. Şti. hakkında 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5428/1/1-1

—————
Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-52 sayılı Kararı ile; Kaynar Mahallesi İstiklal Caddesi Pınarbaşı/ KAYSERİ
adresinde 06/09/2007 tarihli ve BAY/939-82/22872 numaralı (24/02/2015 tarihli ve 7441 sayılı Karar ile sonlandırılan)
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Can-Pet Petrol Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 19/12/2012
tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 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 söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına
karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 487 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5428/2/1-1

—————
Kurulun 17.03.2016 tarihli ve 6161-22 sayılı Kararı ile; 18.05.2009 tarih ve BAY/939-8226025 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Resul KAYA'nın akaryakıt istasyonundan 03.03.2011 tarihinde alınan motorin
numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM'ın düzenlediği 16.03.2011 tarihli ve M-11/390 sayılı analiz raporuna göre
Resul KAYA’nın;
a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 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,
b) Kırsal motorini solvent karıştırılarak tağşiş etmesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 10.12.2015 tarih ve E.2015/600
K:2015/1857 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 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 söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına
karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 13/04/2016-580 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5428/3/1-1

—————
Kurul’un 10/03/2016 tarih ve 6151-13 sayılı kararı ile 21/03/2005 tarih ve BAY/463-982/09617 numaralı bayilik
lisansı sahibi Güleç Petrol Ticaret Nakliyat İnş. Paz. Ltd. Şti.'ne ait akaryakıt istasyonunda 06/02/2012 tarihinde yapılan
denetimde alınan benzin numunelerinin akredite laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarına göre, (20120410R) nolu numunenin ulusal marker seviyesinin “geçersiz” ve ilgili teknik düzenlemelere “aykırı” çıkmasının, (20120411R) nolu numunenin ise ulusal marker seviyesinin “geçerli” olmakla birlikte ilgili teknik düzenlemelere “aykırı”
çıkmasının; 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 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 Güleç Petrol Ticaret Nakliyat
İnş. Paz. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/04/2016 tarih ve 531 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5428/4/1-1

—————
Kurulun 07/04/2016 tarihli ve 6210-23 sayılı Kararı ile; 27/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31335 numaralı
(27/02/2014 tarihli ve 7117 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri
Çerkez Taşköprü Köyü Mevkii/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Muzaffer SUCU’nun, 22/10/2013 ve 22/01/2014 tarihli
tespitlere göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 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 Muzaffer SUCU hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu
kapsamda düzenlenen 27/04/2016 tarihli ve 641 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5428/5/1-1

—————
Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-30 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A
Taşköprü / YALOVA” adresinde 07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmış olan 23/12/2010 tarihli ve BAY/93982/28744 sayılı bayilik lisansı (istasyonlu) ile faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19/02/2013 tarihinde ihbar üzerine yapılan denetim neticesinde, "Çanakça Köyü Merkez
Mahallesi Çatalca / İSTANBUL " adresinde faaliyet gösteren 04/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29690 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı sahibi Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amacıyla akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine, aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 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 Marmara
Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde
kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
19/04/2016 tarihli ve 600 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5428/6/1-1

—————
Kurulun 07/04/2016 tarihli ve 6210-20 sayılı Kararı ile; 21/09/2012 tarihli ve BAY/939-82/31538 numaralı
(22/10/2013 tarih ve 33904 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Doğanca Köyü, EskişehirAnkara Yolu 50. Km, Ağıldere Mevkii Mahmudiye/ ESKİŞEHİR Mespet Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat İletişim San. ve Tic.
Ltd. Şti.’nin, 07/10/2013, 22/10/2013 ve 22/01/2014 tarihli tespitlere göre 2013 ve 2014 yıllarında, lisans almaksızın
akaryakıt dağıtım faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 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 söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda
düzenlenen 27/04/2016 tarihli ve 641 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5428/7/1-1

—————
Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-78 sayılı Kararı ile; 14/06/2011 tarihli ve DAĞ/3274-2/29624 numaralı
(24/12/2013 tarihli ve 4789-1 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic.
A.Ş.’nin; bayisi olan Boyner Akaryakıt Petrol Ürün. Otom. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda
yapılan 11/02/2013 tarihli denetimde, otomasyon sistemine bağlı olmayan yeraltı tankının ve otomasyon sisteminin
çalışmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 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 söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda
düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 489 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5428/8/1-1

—————
Kurulun 13/04/2016 tarihli ve 6222-35 sayılı Kararı ile; 12/03/2005 tarihli ve BAY/454-257/03567 numaralı
(11/03/2014 tarihli 8609 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara
Asfaltı Üzeri/DÜZCE adresinde faaliyet gösteren ÖnyarOto. Tic. A.Ş.’nin, 30/12/2013 tarihli tespite göre ilan edilenden daha
yüksek fiyattan akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 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 söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda
düzenlenen 12/05/2016 tarihli ve 814 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5428/9/1-1

—————
Kurul’un 10.03.2016 tarihli ve 6151/35 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-İzmir Karayolu Üzeri
21.Km Balmahmut Köyü/AFYONKARAHİSAR adresinde 21/05/2012 tarih ve BAY/939-82/30996 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı ile faaliyet gösteren Rukneddin KILIÇ’a ait akaryakıt istasyonunda 02/08/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde,
anılan bayinin fiyat tabelasında ilan edilenin üstünde bir fiyattan akaryakıt satmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9
uncu fıkrası, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin
7 ncimaddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine aykırı olduğu
değerlendirildiğinden, Rukneddin KILIÇ hakkında, konunun detaylı şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi için 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı
20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 31.12.2015 tarihli ve 6047/27 sayılı Kurul Kararı

muvacehesinde yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/03/2016 tarihli ve 512
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Konuya ilişkin savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5428/10/1-1

—————
Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-29 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A
Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile
(07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19/02/2013 günü yapılan denetimde Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 04/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29690 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 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 Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 600 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5428/11/1-1

—————
Kurulun 07/01/2016 tarihli ve 6062-13 sayılı Kararı ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı 03/04/2013 tarihli
ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş olan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bayiine ait
istasyonda 08/01/2013 günü yapılan denetimde otomasyon sistemine bağlı olmayan tank bulunmasının ve otomasyon
sisteminin çalışmamasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul
Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve aynı
fıkranın (a) bendine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 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 Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 608 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5428/12/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TEBLİGAT METNİ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik
ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona
erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine
rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca 26/05/2011

tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;
Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite
Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi
gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.
5315/1-1

