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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 15/10/2015 tarihli ve 5829-10 sayılı Kararı ile 19/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31904 numaralı bayilik
lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
a) Akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,- TL tutarında,
b) Akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı
alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681, -TL tutarında,
olmak üzere, toplam 1.215.981,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.215.981,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
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 Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11710/1/1-1

—————
Kurul’un 17/09/2015 tarih ve 5795-7 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/29670 sayılı bayilik lisansı sahibi A.Y.T.
Dağıtım Pazarlama Lojistik Hizmetleri Turizm Gıda İnşaat Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
Ekim-Aralık 2013 döneminde muhtelif tarihlerde, 08/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23587 sayılı bayilik lisansı sahibi Ahmet
Yiğit ve Oğulları Akaryakıt İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmesinin yeniden
satış amaçlı satış olması ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile 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 “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 adı geçen
tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
13/10/2015 tarih ve 63 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.
11710/2/1-1

—————
Kurul’un 10/09/2015 tarih ve 5785-14 sayılı Kararı ile, ve BAY/939-82/31090 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet
gösteren Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyondan
tesisten 19/03/2015, 27/04/2015 ve 17/06/2015 tarihinde alınan numunelerin İNÖNÜ-PAL’in sırasıyla 2015-0348, 20150475 ve 2015-0645 numaralı analiz raporlarına göre tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içerdiğinin
tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin (e) bendine 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 adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/10/2015 tarih ve 39 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.
11710/3/1-1

—————
Kurul’un 28/10/2015 tarihli ve 5849-3 sayılı Kararı ile OMC Petrol Ürünleri Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyet
göstermekte olan 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve
Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda; mevcut dağıtım şirketine ait belirti bulundurmaması ve
başka bir dağıtıcıya ait belirtileri bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine, satışa sunulan akaryakıtın fiyatını
gösterir ilan panosu bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine 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 Ünata Akaryakıt Dağıtım 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 17/11/2015 tarihli ve 157 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.
11710/4/1-1

—————
17/01/2005 tarih ve BAY/423-43/00635 sayılı bayilik lisansı kapsamında “E-90 Karayolu Üzeri Köşkönü Mevkii
Ulukışla/NİĞDE” adresinde faaliyet gösteren, lisansı 30/09/2014 tarihinde sonlandırılan Şirin Vangölü Petrol İnşaat Nakliye
Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 28/11/2013 tarihinde
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, istasyonda gizli tank/düzenek bulunduğunun
tespit edilmesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil
etmesi nedeniyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla
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 alınan
22/10/2015 tarih ve 5841-17 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
Bu kapsamda düzenlenen 13/11/2015 tarihli ve 143 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.

