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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Sıtma Ayazma Mevkii E-5 Karayolu Üzeri Seymen Köyü/Tekirdağ” adresinde 03.03.2005 tarih ve BAY/446117/01838 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Koç Petrol Ürünleri Gıda ve Nakliyat
Sanayi Ticaret Limited Şirketine (Şirket) ait istasyondan alınan numunenin TUBİTAK MAM’ da yapılan analizi neticesinde
düzenlenen 30.06.2010 tarih ve B-10/987 numaralı analiz raporu ile alınan numunenin marker seviyesinin geçersiz olduğu ve
teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olduğu tespit edilmesi üzerine 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 03.03.2017
tarih ve 10532 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak Şirke hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03.03.2017 tarih ve 305 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.
3298/1/1-1

—————
Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-41 sayılı sayılı Kararı ile; 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1377/08530 sayılı
bayilik lisansı kapsamında "Ata Mah. Denizli Caddesi No: 62 AYDIN" adresinde Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin bayisi olarak
faaliyet gösterdiği istasyona, 13/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27701 sayılı lisans kapsamında "Aydın-Nazilli
Karayolu Devrant Mevkii Sultanhisar AYDIN" adresinde Kadooğlu Pet. Taş. Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş.'nin bayisi olarak
faaliyette bulunduğu istasyondan 16/12/2011 tarihinde dağıtıcı harici akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, Acar Petrol Tekstil
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 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.
3298/2/1-1

—————
“Adana ili Pozantı İlçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No: 213 adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı
05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt
istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde otomasyon sistemine müdahale ettiği ve otomasyon sisteminin
çalışmadığı, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği; 06.09.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde ise akaryakıt
istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal ettiği,
istasyonunda gizli düzenek tertip ettiği ve otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilmiş olup bu hususlara ilişkin 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 lisans sahibi
hakkında 22.02.2017 tarihli ve 8735 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 07.03.2017 tarihli ve 330 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 ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3298/3/1-1

—————

“Adana ili Pozantı İlçesi Kurtuluş Mahallesi D - 750 karayolu üzerinde faaliyet gösteren 04.05.2010 tarihli ve
BAY/939-82/27647 (lisansı 10.06.2014 tarih ve 20610 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Selman
TAŞKIN/Toros Petrol’ün otomasyon verilerinin ve mali hafıza raporlarının incelenmesi neticesinde Şubat 2013- Kasım 2013
dönemine ilişkin kayıtlardan tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmesi ile ilgili olarak ayrıca denetim tarihi olan 19.02.2014 tarihi itibariyle akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurması ve
gizli düzenek tertip etmesi, istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ve otomasyon
sistemine müdahale 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 lisans sahibi hakkında 13.02.2017 tarihli ve 7314 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 01.03.2017 tarihli ve 294 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 ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3298/4/1-1

—————
Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-21 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı
sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin
yeniden satış amaçlı akaryakıt satması 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 Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm
İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 16.11.2016 tarihli ve 6600/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruşturma sonrasında düzenlenen 02.12.2016 tarihli ve 1839 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm
İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin 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.
3298/5/1-1

—————
01.04.2010 tarih ve MYĞ/2499-3/27503 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyette bulunan Frig Kimya Petrol Ürünleri
Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketten 12.03.2013 tarihinde alınan numunenin mineral
yağ, bitkisel yağ ve motorin karışımından oluştuğunun tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle
adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 31.03.2016 tarih ve 530 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının
konuya ilişkin görüşünü değerlendiren Kurul 16/02/2017 tarih ve 6927-8 sayılı Kararı ile FrigKimya Petrol Ürünleri Temizlik
İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 350.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma

hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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.
3298/6/1-1

—————
25.05.2016 tarih ve 6299/30 sayılı Kurul Kararı ile; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyeti 30 gün süresince geçici olarak durdurulan ve
yapılan yazılı tebligata rağmen yasal süre içerisinde mevzuata aykırılığı oradan kaldırmaması nedeniyle Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun 23.02.2017 tarih ve 6939/1 sayılı Kararı ile MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim
Şirketi’ nin 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 numaralı dağıtıcı lisansı iptal edilmiştir.
23.02.2017 tarih ve 6939/1 sayılı Kurul Kararı gereğince ilan tarihinden itibaren MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım
Sanayi Anonim Şirketi’ nin 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyette
bulunamayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3298/7/1-1

—————
Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227 , Pafta: - , Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ Ankara adresinde 30.05.2013
tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetim ve TÜBİTAK
MAM’ın1720P00001001 nolu Motorin Muayene Raporu çerçevesinde; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye,
satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere
aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendine; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması
hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine, 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü
fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; istasyona
ait kanopide (tabela) firma isminin kayıtlı olmayıp Acar Petrol yazdığının ve bayilik lisans numarasının yazılı olmadığının
tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Fiyatlandırma
Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına 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 Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13/03/2017 tarihli ve 12074 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş
ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/03/2017 tarihli ve 367 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.

