Eski Metin
(Değişik fıkra : 31 Ekim 2008 Sayı: 27040, Md. 1 ) (3) Alınan numunelerin
bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Diğer iki adet numune ise,
örneği ek-3’te yer alan numune teslim tutanağı ile laboratuara teslim edilir
veya gönderilir. Laboratuar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Test
ve analiz raporunun tanzim tarihini izleyen 90 gün içerisinde konuya ilişkin
herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune
imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması halinde, şahit numune
soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar laboratuar tarafından saklanır.
(Değişik fıkra : 31 Ekim 2008 Sayı: 27040, Md. 1 ) (4) Alınan numunelerin
analizi, akredite laboratuarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuara teslim edilen
veya gönderilen numunelere analiz listesi eklenmemişse, Kurum tarafından
belirlenen teknik düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuar,
yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan yapar
ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuar, raporun bir nüshasını
muhafaza eder, birer nüshasını da lisans sahibine ve gereği yapılmak üzere
Kuruma gönderir.
Doğrudan para cezası uygulanabilecek haller
MADDE 25- (1) İhbar veya şikayet üzerine ya da yapılan denetimler
sırasında;
Alınan LPG numunesinin ilgili teknik düzenlemeye uymadığının akredite
laboratuar analiz raporu ile tespit edilmesi halinde,
Lisansa tabi bir piyasa faaliyetinin lisans alınmaksızın yapılmakta olduğunun
tespit edilmesi veya lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına
ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak
işlemlerin yapılması hallerinde,
c) (23.02.2008 Sayı 26796 RG Md.3 eklenmiştir) Lisansa tabi
olmayan tüplü LPG bayilik faaliyeti ile dökme LPG kullanıcılarının mevzuata
aykırı işlemlerinin tespiti hallerinde,
herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma
almaya gerek olmaksızın Kurul tarafından Kanunun 16 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.

Yeni Metin
“(3) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Diğer
iki adet numune ise, numune alma tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde
örneği ek-3’te yer alan numune teslim tutanağı ile Laboratuvara teslim edilir.
Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin sıfatıyla saklar. Test ve analiz
raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün içerisinde konuya ilişkin
herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde şahit numune
imha edilebilir. Adli soruşturma başlatılması halinde, şahit numune
soruşturma ve yargı süreci tamamlanana kadar Laboratuvar tarafından
saklanır.”
“(4) Alınan numunelerin analizi, akredite Laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır.
Laboratuvara teslim edilen numunelere Kurum tarafından belirlenen teknik
düzenlemelerde öngörülen analizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen
analizleri numune özellikleri değişime uğramadan onbeş gün içerisinde yapar
ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nüshasını
muhafaza eder iki nüshasının, bir adedi ilgili gerçek ya da tüzel kişiye
verilmek üzere numune alan birime, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere
Kuruma beş iş günü içinde gönderir.”
MADDE 25 – (1) Kaçak petrol ikmali dolayısıyla ilgili kişiler hakkında
mahkemece verilen mahkumiyet veya müsadere kararlarının kesinleşmesi
halinde, herhangi bir ön araştırma veya soruşturma yapmaya ya da savunma
almaya gerek olmaksızın doğrudan idari para cezası uygulanır.”

