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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 maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir.
Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa
veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.…e) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında
aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun
lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 05/07/2011 tarih ve MYĞ/33042/29696 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi EZE KİMYA ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Lisansa kayıtlı TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin
geçerli TSE/TSEK belgelerini ilanen 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.
1036/1-1

—————
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 maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir.
Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa
veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.…e) (Değişik: RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında
aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun
lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 05/07/2011 tarih ve MYĞ/33042/29696 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi ELEMENT MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK KİMYA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Lisansa kayıtlı TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin
geçerli TSE/TSEK belgelerini ilanen 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.
1038/1-1

—————
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 maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir.
Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa
veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.…e) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında
aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun
lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 27/03/2013 tarihli ve
MYĞ/4327-2/32407 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi BANKO MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT
NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun geçerliliğini yitirdiği
anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu 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.
1039/1-1

—————
Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / Bursa adresinde
25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet

gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından
alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; 15/11/2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih
4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin (31.12.2012-19/12/2013 arasında dağıtıcısı) istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve
aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin
6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının
halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşlik ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından, Acıbadem
Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; istasyon otomasyon sisteminin
sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19
uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-6 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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.
1040/1/1-1

—————
Pasinler Yolu 20 Km. (Ada: - , Pafta:İ-46-B-05-A, Parsel:205-207) Tuy Köyü Göller Mevkii Yakutiye / ERZURUM
adresinde 02.04.2014 tarih BAY/939-82/34010 sayılı Bayilik Lisansı (28.06.2016 tarihli 25215 sayılı kararla
sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Selvi ATAÇ tarafından işletilen istasyonda 22/02/2016 tarihinde yapılan denetimde,
otomasyon sisteminin dolumu göstermediğinin, istasyonda akaryakıt satışına devam edildiğinin, otomasyon sisteminin
gösterdiği stok miktarı ile fiziki stok miktarının farklı olduğunun, bu sorunların uzun süredir sürmesine rağmen tedbir
alınmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin
2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından; Selvi ATAÇ
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi
Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-13 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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.
1040/2/1-1

—————
DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin (Eski
Unvanı: Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi) kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren
BAY/939-82/30279 ve BAY/939-82/32878 numaralı bayilik lisansı sahibinin her iki akaryakıt istasyonunda istasyon
otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek (istasyonlarda gerçekleşen akaryakıt alış-satış ve stok hareketlerini
izlemeyerek) ve/veya istasyon otomasyon sistemlerinde meydana gelen arızaları 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre
içerisinde gidermeyerek ve/veya istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli
tedbirleri almayarak 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına

ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve ilgilinin yazılı savunma
göndermediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında; BAY/939-82/30279 ve BAY/93982/32878 numaralı bayilik lisanslarına konu akaryakıt istasyonlarında istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete
geçirmemesi ve bayinin akaryakıt alış-satş ve stok hareketlerini izlememesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince
belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının, her iki lisans için ayrı ayrı olarak uygulanması ile toplamda
1.700.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-20 sayılı Kurul Kararı
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.700.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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.
1040/3/1-1

—————
05/04/2012 tarih ve BAY/939-82/30784 numaralı bayilik lisansı kapsamında “E-90 Karayolu Üzeri 93.Km. (Pafta:12,
Parsel: 339) Bala / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni
Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 21-24/09/2012 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği
üzere; lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik lisansı
sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve ilgilinin yazılı
savunma göndermediği anlaşıldığından Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal
etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-38 sayılı Kurul Kararı ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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.
1040/4/1-1

—————
19/01/2011 tarih ve MYG/3038-1/28893 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef Petro
Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 24/12/2013
tarihinde yapılan denetimde, motorin-mineral yağ karışımını ve mineral yağ-bitkisel yağ karışımını piyasaya hidrolik sistem
yağı adı altında ikmal ettiği tespit edilmiş olup bu durum 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkralarına ve ayrıca "Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ" in 9 uncu maddesinin 1
inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla, ilgili hakkında idari para cezası uygulanması yönündeki 20.11.2014 tarih ve 5315-39
sayılı Kurul Kararının ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle iptali yönündeki Ankara 9. İdare Mahkemesinin
2015/392 E. , 2016/334 K. kararı çerçevesinde, 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
uyarınca Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 16/11/2016 tarihli ve 6600-9 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan
soruşturma sonucu düzenlenen 07/12/2016 tarihli ve 1854 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.
1040/5/1-1

—————
08/03/2013 tarihli denetimde tespit edilen hususlar çerçevesinde “Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri No:232 (110791
Ada,1 Parsel) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28410 numaralı
bayilik lisansı sahibi Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin; Lisansına kayıtlı dağıtım
şirketi dışından başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2014/1018, K:2015/213 sayılı kararı çerçevesinde, 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 uyarınca Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-28 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve
yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1869 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.
1040/6/1-1

—————
“Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km (Ada:- Pafta:2 Parsel:66) Temelli Sincan / ANKARA” adresinde 11/11/2013
tarih ve BAY/939-82/33396 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri
Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda
gerçekleştirilen 11/03/2014 tarihli denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt
Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; İstasyonunda “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” bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (l) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği, Lisansına konu tesisini Kurul izni olmaksızın Milat Grup Oto
Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti
için kullandırarak 5015 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 14. İdare
Mahkemesinin E:2015/101, K:2015/701 sayılı kararı ve E:2015/102, K:2015/702 sayılı kararı çerçevesinde, 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 uyarınca Nira Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda
İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1876 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.
1040/7/1-1

—————
“Küçük Kayaş Mah. 19 Mayıs Bulvarı No: 342 Mamak / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda
faaliyet göstermek üzere 27/10/2008 tarih ve BAY/939-82/25162 numaralı bayilik lisansı sahibi Beg-Nak Nakliyat İnşaat
Petrol Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin; 2010 yılı içerisinde Öz Ayyıldız Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret
Limited Şirketi’nden toplamda yaklaşık 7,5 milyon TL’lik akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım şirketi
haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket
ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E.2014/1489, K.2014/1881 sayılı kararı çerçevesinde, 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 uyarınca Beg-Nak Nakliyat İnşaat Petrol Turizm Ticaret Limited
Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-19 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve

yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1886 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.
1040/8/1-1

—————
Kurul’un 07.12.2016 tarih ve 6656-19 sayılı Kararı ile “Süleyman Suat Mah. Gül Sok. No:16 Gökkaya Kasabası
Ahmetli Manisa” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.07.2013 tarihli LPG-BAY/941-54/14061 numaralı
LPG otogaz bayilik lisansı alan ve Erol Gaz İnşaat Nakliye Gıda ve Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi bayisi olan Ali İhsan Kayık’ın LPG otogaz istasyonunda 19.09.2014 tarihinde LPG Yetkili İşletme Personeli
Sertifikası olmayan personel çalıştırması ile ilgili olarak 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 Ali İhsan Kayık nezdinde 21.01.2016 tarihli ve
6081-117 sayılı Kurul Kararları ve 29/04/2016-663 sayılı Soruşturma Raporu uyarınca alınan yazılı savunma ile Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup, 5307 sayılı Kanun’un
“İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncıMaddesi Uyarınca
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 76.142,- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir .
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142-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
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara 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 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1040/9/1-1

—————
Kurul’un 22/12/2016 tarihli ve 6796-28 sayılı kararı ile; Doğu Özlem Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Hayvancılık
Mandıracılık Madencilik İnşaat Nakliye ve Harfiyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 20.03.2014 tarihli denetimde
yapılan tespitlere göre otomasyon sistemindeki arızaya rağmen faaliyete devam edildiğinin tespit edilmiş olmasının 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin
onuncu ve ondördüncü fıkrası hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırılık teşkil
ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 72.751.-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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1040/10/1-1

—————
Kurul’un 22/12/2016 tarihli ve 6798-2 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında
faaliyette bulunması ve bu haliyle petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi 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 mezkur kişi hakkında
04/07/2016 tarihli ve 6386/18 sayılı Kurul Kararı mucibince düzenlenen 16/08/2016-1296 sayılı Soruşturma Raporu
sonrasında durumu Kurulca değerlendirilmiş olup lisan sahibi hakkında sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların
dışında faaliyette bulunması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına ayrıca 5015

sayılı Kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan
lisans sahibinin 20/05/2010 tarihli ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 350.000,-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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve lisansınızın iptal edildiğinden piyasa faaliyeti
yapmamanız gerektiği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1040/11/1-1

—————
Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6861-18 sayılı Kararı ile, 04.06.2012 tarihli ve BAY/939-82/31081 sayılı bayilik lisansı
sahibi Nida Nur Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 07.06.2013
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 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 Nida Nur
Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/17
sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1581 sayılı Soruşturma
Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Nida Nur Petrol Ürünleri
Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455
sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 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.
1040/12/1-1

—————
Kurul’un 15.12.2016 tarih ve 6773-37 sayılı Kararı ile Ankara Samsun Yolu 20. Km. Mahmutlu Mevkii Kavak
SAMSUN" adresinde faaliyette bulunmak üzere 20.08.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08165 nolu LPG otogaz bayilik
lisansı alan ancak 06.11.2015 tarihinde lisansı iptal edilen KAR-MERT PETROL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı tarafından hazırlanan 28.01.2015 tarihli ve 2015-A-376/13 sayılı Vergi İnceleme Raporunda (2011 yılı
hesaplarında yapılan incelemede 4663 litrelik belgelendirilemeyen otogaz alımı olduğu tespit edildiği) dağıtıcısı haricinde
akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak istenilen savunmanız ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunun gündemine intikal ettirilmiş 15.12.2016 tarih ve 6773-37 sayılı kararı ile 5307 sayılı Kanun’un “İdari
para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca ve 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 308.194- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir .
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
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara 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 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1040/13/1-1

—————

Kurul’un 23/11/2016 tarihli 6615/22 sayılı Kararı ile; “Sanayi Sitesi 33.Sokak No:39 ELAZIĞ” adresinde faaliyette
bulunan 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013
tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/673 E. 2014/1728 K. 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 ncimaddesi 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 12/12/2016-1908 sayılı soruşturma
raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine
aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir
İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.
Dolayısıyla 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.

