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Sayı : 30093

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Oba Mahallesi Yem Sanayi Kümeevleri No: 10 Balışeyh / KIRIKKALE adresinde kurulu LPG Dolum ve Depolama
tesisi için Lipetgaz LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi 'ne 26/12/2013 tarih ve 4795-1 sayılı Kurul Kararı ile
verilen LPG-DAĞ/4795-1/14578 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı, Şirketin talebi doğrultusunda, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin hükümleri uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
01/06/2017 tarih ve 7100-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan
olunur.
5334/1-1

—————
Pet Gaz Anonim Şirketi’nin 26.06.2013 tarih ve LPG-DPO/4472-2/14007 sayılı Depolama Lisansı, Kocaeli ili, Körfez
ilçesi, Barbaros Mahallesi Hamit Kaptan Sokak No: 3 adresinde faaliyet gösterdiği LPG Dolum ve Depolama tesisi
kapsamındaki depolarını devretmesi nedeniyle, Şirket talebi doğrultusunda; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/06/2017 tarih ve 7100-4 sayılı Kurul
Kararı ile sona erdirilmiştir.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan
olunur.5335/1-1

—————
Kurul’un 20/04/2017 tarih ve 7040-1 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol
Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle mezkur lisans sahibi nezdinde 25/05/2016 tarih ve
6300-57 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 19/07/2016 tarih ve 1153 sayılı Soruşturma
Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 03/11/2016
tarih ve 6580-3 sayılı Kurul Kararı ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması
sonrasında; mezkur lisans sahibinin piyasa faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre zarfında söz konusu sistemin Kuruma
açılmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile dağıtıcı lisansının “Genel Hükümler” başlıklı
bölümü hükümleri uyarınca sahibi olduğu 28/07/2011 tarih ve DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesi karar
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisans iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunulamayacağının ve ayrıca 5015
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğunun bilinmesi hususları,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5336/1/1-1

—————
BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin Yeni Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No: 1 Honaz- DENİZLİ adresinde kurulu
bulunan akaryakıt istasyonunda 03/08/2015tarihinde yapılan denetime göre; satışların otomasyon sistemine yansımaması ve
pompalara ait tabancaların otomasyona bağlı olmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c ) bendlerineaykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 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; BAY/939-82/32217 sayılı
bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ürünleri Nakliyat ve Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile hakkında
05/05/2017 tarih ve 20733 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ve 05/05/2017 tarih ve 20868 sayılı soruşturma görevlendirme
yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiştir.
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 05/05/2017 tarih ve 20733 sayılı Başkanlık OLUR'ukapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017 tarih ve 568 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun

olarak 08/05/2017 tarih ve 23704 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin ticaret sicilinde yer alan Koza Sokak No:
75-5 Çankaya-ANKARA 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 alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5336/2/1-1

—————
08/09/2014 tarihinde 29.07.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08092 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi
Doğankent Alışveriş Merkezi Gıda Tekstil Petrol Taşımacılık Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi Limited
Şirketi'nin "İstasyon Mahallesi No: 138 Adana Asfaltı Üzeri Türkoğlu - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan
denetimlerde tespit edildiği (Tutanak: B-076783) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının
tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci 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 Doğankent Alışveriş Merkezi Gıda Tekstil Petrol Taşımacılık Ve Dayanıklı
Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Başkanlık Makamı oluru
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Makam oluru, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca
yazımız ekindedir.
Söz konusu aykırılıklarla 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 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki
soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017-567 sayılı Soruşturma Raporu ekte
sunulmuş ancak şirketin kayıtlarımızda yer alan ve Ticaret Sicilinde de kayıtlı olan adresine tebligat yapılamamıştır.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi
uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür Belgesi Sorumlu Müdür Sözleşmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup,
süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
5336/3/1-1

—————
24/03/2017 tarih ve 14570 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/459-513/06586 sayılı bayilik lisansı sahibi Gür-Pet
Petrolcülük Otomotiv Tarım Turizm İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nce, 28/06/2009 tarihinde Kurumca
belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 25/06/2009 tarih ve 2145-1 sayılı Kurul Kararı’na 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 adı geçen tüzel
kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
03/04/2017 tarih ve 418 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini
izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın
dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5336/4/1-1

—————
14/06/2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketinin (şirketin yeni ticaret unvanı Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmuştur) lisanslı
bayisi olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin
BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Karşıyaka Mahallesi Tosya - İstanbul Yolu 8.Km. No: 226 Tosya Kastamonu adresinde faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22-2324/04/2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde, vaziyet planında yer almayan 5 adet gizli akaryakıt tankı bulunması nedeniyle,

Ankara 10.İdare Mahkemesinin 2014/6 E. ve 2014/1453 K. sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı
bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 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 hükümleri uyarınca DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 26/01/2017tarih ve 4582 sayılı
Başkanlık OLUR’u kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2017 tarih ve 182 sayılı Soruşturma Raporu
ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/04/2017 tarih ve 7050-45 sayılı Kararı ile “….,DAĞ/3274-2/29624 sayılı
dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000,-TL idari para
cezası uygulanmasına” uygulanmasına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak 08/05/2017 tarih ve 23646 sayılı yazımız ile Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Mormin Apt. No: 272 Daire:15 Kadıköy-İstanbul
adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 250.000,-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. (Vakıf Bank), 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 İdari Mahkeme'de
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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5336/5/1-1

—————
04/05/2017 tarihli ve 7060-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.07.2008 tarihli ve MYĞ/1670-4/24763 numaralı Madeni Yağ
Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 Hesap Dönemi ŞubatMayıs ayları (5. Üretim Dönemi) incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesinin
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü
maddelerine aykırı olduğu anlaşıldığından Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Şirketi hakkında; 2012 Hesap
Dönemi Şubat-Mayıs ayları (5. Üretim Dönemi) incelemelerine göre taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesi nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip
olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5336/6/1-1

—————
21/03/2005 tarih ve BAY/462-770/07954 numaralı bayilik lisansı alan fakat söz konusu lisansı 29/04/2014 tarihinde
sonlandırılan Sevimli Petrol Ürünleri Nakliye Turizm İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından
"Ziyaret Beldesi Diyarbakır Yolu Üzeri Baykan-SİİRT" adresinde işletilmekte olan akaryakıt istasyonunun Mart-Nisan 2012
döneminde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi
sebebiyle adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 12/12/2016 tarih ve 1909 sayılı soruşturma raporuna istinaden alınan yazılı
savunmayı değerlendiren Kurul 20/04/2017 tarih ve 7039-13 sayılı Kararı ile şirket hakkında 70.000-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-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.
5336/7/1-1

—————
“Değirmenaltı Mahallesi Değirmenaltı Caddesi No: 2/2/ D:1 Merkez/Tekirdağ” adresinde 27.12.2013 tarih ve
BAY/939-82/33592 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Tekirdağ Akaryakıt Petrol
Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle
hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 16.12.2016 tarih ve 1931 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 30 Ocak 2017 tarih ve 29964 sayılı
Resmi Gazete'de yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma
yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul
20.04.2017 tarih ve 7039-19 sayılı Kararı ile Tekirdağ Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 80.106- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 80.106- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar
Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.
5336/8/1-1

—————
Kurul’un 09/03/2017 tarih ve 6964-20 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait
Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -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 (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma
hakkının 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.

