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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/35418 lisans numaralı Ankara Mrpet Akaryakıt Otomotiv Gıda Ve Nakliyat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve 
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 
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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05.10.2018 tarihli 45836 
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 19.12.2018-2111 sayılı 
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8366-22 sayılı kararı ile, 

bay/939-82/22322(lisansı 06.02.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Oğulbey Köyü 
Konya Devlet Yolu No:14-14 / B (Konya Yolu 31.Km.) Gölbaşı Ankara” Adresinde Mukim 
Aypet Aydın Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
16.06.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-tl tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-tl tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı kabahatler kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait tr 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, kurul kararı aleyhine idare 
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 olunur. 1201/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/22322 lisans numaralı Aypet Aydın Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağıklı veriler 
içermemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 04.01.2019 tarihli 568 sayılı Başkanlık Oluru 
çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 17.01.2019-175 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/33716 lisans numaralı Beyazgüç Petrol Petrol Ürünleri Makine İnşaat Gıda 

İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan 
haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik 
faaliyeti yapılması ve istasyon fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yer almaması fiili 
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca 04.10.2018 tarihli 45576 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 09/01/2019-104 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan Piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-30 Sayılı Kararı ile, 

BAY/939-82/29993 Lisans Sahibi “Kum Mahallesi Börekçiler Mevkii Kibrit Köyü ( ada:437 , 
pafta:- , parsel:28 ) Merkez Burdur” adresinde Mukim Ece Grup Petrol Ürünleri Ve Kimyevi 
Maddeleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde 
yapılan denetimde sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ederek lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet  göstermesi ve konu ile ilgili herhengi yazılı savunmasının kuruma ulaşmadığı 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 80.106,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 80.106,-tl tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 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 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1201/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/37012 lisans numaralı Ecem Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış 
amaçlı akaryakıt satması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 09.10.2018 tarihli 46155 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30/11/2018-1810 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/5045-1/34311 lisans numaralı Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 
içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiili nedeniyle, söz 
konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
02.10.2018 tarihli 44910 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
08.01.2019-95 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 Tarihli Ve 8313-15 Sayılı Kararı İle, 

Bay/939-82/32772(Lisans 24.11.2017 Tarihinde Sonlandırılmıştır.) Lisans Sahibi “No:103 
Susurluk-Balıkesir Yolu 9. Km. Sultançayır Susurluk Balıkesir” Adresinde Mukim Ercüment 
Petrol Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 21.08.2017 
tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon 
sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-Tl tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili Mevzuatlar 
gereği 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 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 1201/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/462-1004/08181 lisans numaralı Etur Turizm Ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı 
yapılması ve lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı 
çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 
olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14.11.2018 tarihli 51444 
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 03/12/2018-1833 sayılı 
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.10.2018 tarihli ve 8138-29 sayılı kararı ile, 

Dep/485-20/11277(29.03.2018 tarihinde lisansı sonlandırılmıştır.) Lisans sahibi “Helvacı Beldesi, 
Fatih Mahallesi, Sanayi Bölgesi, 12 Aliağa İzmir” adresinde Mukim Gs Petrol Ürünleri Ticaret 
A.Ş. tarafından işletilen tesiste 15.02.2018 tarihinde yapılan denetimde depolama tesisinde 
bulunan ve lisansa kayıtlı olan akaryakıt tanklarındaki stok miktarının anlık olarak izlenmesine ve 
ölçülen verilerin Kuruma sunulmasına imkan tanıyan tank ölçüm ve otomasyon sistemini de 
ihtiva eden stok izleme sistemini kurmamasının gerekli verileri Kuruma iletmemesi ve ilgili lisans 
sahibinin süresinde savunma yapmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 502.609,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma İade edilmiştir. 

Yukarıda İfade edilen Kurul Kararı Uyarınca, Toplam; 502.609,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 Nci maddesinin 6 Ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 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 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.  1201/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/39084 lisans numaralı Hascesur Akaryakıt Otomotiv Gıda İnşaat Nakliye 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili 
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca 08.10.2018 tarihli 46065 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 07/01/2019-58 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu 
Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/37476 lisans numaralı İlhan Tarım Ürünleri Gıda Nakliye Petrol İnşaat 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali 
yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05.11.2018 tarihli 50243 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30/11/2018-1803 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Konak Mahallesi Isparta Caddesi No:8 Aksu-Antalya” adresinde mukim LPG-BAY/941-

54/15628 lisans numaralı Kepyak Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Araç Kiralama Turizm Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 
çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 
Kanunun 17 nci 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 02.11.2018 tarihli ve 50027 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 05/12/2018-1940 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1201/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Eskişehir Caddesi No:284 Yukarı Kirazca Arifiye-Sakarya” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/13581 lisans numaralı Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste istasyonda LPG yetkili işletme personeli sertifikası olmayan 
personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 
Kanunun 17 nci 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 21.11.2018 tarihli ve 52548 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30/11/2018-1797 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1201/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/4866-2/33818 lisans numaralı Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste Otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 
çalışmamasına rağmen bayinin akaryakıt ikmalinde bulunması ve Kuruma aykırılık bildiriminin 
yapılmaması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 20.12.2018 tarihli 57679 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 03.01.2019-18 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/6854-1/37859 lisans numaralı Lepet Akaryakıt Ürünleri Ve Dağıtım Sanayi Ticaret 

Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 
veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiili nedeniyle, 
söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca 30.09.2018 tarihli 44660 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 08/01/2019-81 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu 
Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Samsun – İstanbul E-80 Devlet Karayolu 7. Km. Çerkeş-Çankırı” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/4058/13205 lisans numaralı My Gaz Dağıtım Depoculuk Petrol Taşımacılık Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste sözleşmeli dağıtıcısı olmadığı LPG otogaz 
bayisine LPG ikmali yapmak ve otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmak 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci 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 18.12.2018 tarihli ve 57186 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 19.12.2018-2126 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1201/17/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Net Peyzaj Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri Gıda İmalati Otomotiv Nakliyat İthalat Ve 

İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste yurt içinden temini için 
Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken ürünü uygunluk yazısı almamış kişiye satma fiili 
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca 04.01.2019 tarihli 573 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 15/01/2019-148 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/39941 lisans numaralı Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri Nakliye 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansın verdiği haklar dışında 
yeniden satış amaçlı akaryakıt satması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14.12.2018 tarihli 56695 sayılı 
Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 07.01.2019-68 sayılı Soruşturma 
Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Sas Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İmalat Otomotiv Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk 
yazısı alınması gereken ürünü uygunluk yazısı almamış kişiye satma fiili nedeniyle, söz konusu 
firma hakkında olarak 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 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
04.01.2019 tarihli 573 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
15/01/2019-146 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1201/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 Tarihli Ve 8202-34 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32964(Bayilik Lisansı 11.04.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) lisans sahibi “Yenice 
Mahallesi No:2 Pancar Kantarı Küme Evleri ( Ada:547 , Pafta: - , Parsel:17 ) Sivrihisar Eskişehir” 
adresinde mukim Yağızçiftlik Akaryakıt Restaurant Nakliyat Hayvancılık Gıda Turizm Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edildiği üzere,otomasyon sistemine müdahale ederek ve otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı 
halde akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirerek Lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
göstermesi ve süresi içinde yazılı savunma yapmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 
konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 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 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.  1201/21/1-1 


