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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karabörk Gaz Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde
faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında alınan 24/12/2015 tarih ve 5973/4
sayılı Kurul Kararı ile verilen ihtar ile kendisine tanınan sürede mevzuata aykırılığı gidermemiş olması nedeniyle 04/05/2006
tarih ve CNG/743-5/126 numaralı CNG satış lisansını iptal eden 28/07/2016 tarih ve 6415-1 sayılı Kurul Kararına yaptığı
itiraz değerlendirilmiş olup; şirketin itiraz dilekçesinde belirttiği hususların soruşturma kapsamında kendisine tanınan süre
içerisinde mevzuata aykırılığı gidermemiş olmasını haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından 05/10/2016 tarih
ve 6527-1 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin itirazının reddedilmesine karar verilmiş olduğu, 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9954/1/1-1

—————
27/04/2016 tarihli ve 6252-40 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit
edilen Adnan Karabulut’un 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü
akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine
başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak
konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin
yapılması” fiilini işleyen Adnan Karabulut hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası
uyarınca 67.962- TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-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.
9954/2/1-1

—————
Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6328-25 sayılı kararı ile; 06/07/2011 tarih ve İHR/3312-1/29700
sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den 18.02.2013 tarihinde 27 D 3729 plakalı araçla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu
akaryakıtı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında Antalya Havaalanına ikmalinin gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu
suretle mezkur lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve 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 Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
hakkındaki 28/01/2016 tarihli ve 6093/41 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen
23/02/2016 tarihli ve 269 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve
yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9
uncu fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
18 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasına, Jet yakıtını
havaalanında hava araçlarına ikmal etmemesi nedeniyle kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunma fiilini işlediği ve
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından
lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının e) bendinin (2)
numaralı alt bendi gereğince belirlenen, 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kanunun 20 nci maddesinin
beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3312-1/29700 numaralı ihrakiye teslimi 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 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
9954/3/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2016 tarih ve 6502-23 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni yağ lisansı sahibi BizBio Alternatif Enerji Sistemleri 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.
9954/4/1-1

—————
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6348 sayılı kararı ile; DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat
Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin sona eren bayilik sözleşmesini Kuruma bildirmemesi
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 adı geçen Şirket hakkında 20.08.2015 tarihli 5748-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında
düzenlenen 07.09.2015 tarihli ve 12 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü
Kurul’ca değerlendirilmiş olup lisans sahibinin Emrah Yıldırım ile olan bayilik sözleşmesinin 24/11/2014
tarihinde fesholduğunu Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mezkûr Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (o)
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 uyarınca 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.
9954/5/1-1

—————
Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-39 sayılı Kararı ile BAY/939-82/28249 sayılı (11/06/2014 tarihinde iptal edilen)
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Devran Pet Akaryakıt İnşaat Taşımacılık Deniz Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
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 Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
9954/6/1-1

—————
13/10/2016 tarihli ve 6532-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 29.07.2010 tarihli ve MYĞ/2671-1/28058 numaralı ve
29.09.2005 tarihli ve MYĞ/555-37/14563 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Efa Otomotiv-Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009, 2010, 2011 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar
Dışında üretimini taahhüt ettiği madeni yağları 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 Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu anlaşıldığından Efa Otomotiv-Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; üretimini taahhüt ettiği madeni yağları 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
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 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 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.
9954/7/1-1

—————
13/10/2016 tarihli ve 6532-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 12.05.2011 tarihli ve MYĞ/3212-1/29439 numaralı
Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011, 2012, ve 2013
(31.05.2013 tarihine kadar) takvim yıllarında Lisansın Verdiği Haklar Dışında madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt
içinden tecil—terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların
üretime girmeyen kısmını aynen satmasının 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
Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında
Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında; madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil—terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz
yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satması nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı
alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü gereğince belirlenen
350.000-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
9954/8/1-1

—————
Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-14 sayılı Kararı ile, 24.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28314 sayılı bayilik lisansı
sahibi Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin
akaryakıta yağ karıştırılarak tağşiş etme eyleminde bulunması, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminde bulunması 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 Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol
Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.07.2016 tarihli ve 6386/16 sayılı Kurul Kararı
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27/07/2016 tarihli ve 1178 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen
yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol
Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle
yürürlükteki 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri gereğince belirlenen 175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL (Yüzyetmişbeşbinsekizyüzotuzüç 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.
9954/9/1-1

—————
Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-15 sayılı Kararı ile, 13.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30819 sayılı bayilik lisansı
sahibi A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde eski dağıtım şirketinin işaret, sembol ve giydirmelerinin bulunması 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 A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 04.07.2016 tarihli ve 6386/4 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen
27/07/2016 tarihli ve 1179 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde
savunma yapmayan A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve 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.
9954/10/1-1

—————
Kurul 29/09/2016 tarihli ve 6502-4 sayılı Kararı ile, Aytekinler Lojistik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin herhangi
bir
lisansa
sahip
olmaksızın,
01.11.2012
tarihinde
yapılan
tespitte,
Anadolu
Petrol Ürü.Oto.İnş.Nak.Tar.San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği 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 Aytekinler
Lojistik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 05/05/2016 tarihli ve 6270/61 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruşturma sonrasında düzenlenen 06/06/2016 tarihli ve 1009 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Aytekinler Lojistik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-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.
9954/11/1-1

—————

Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-17 sayılı Kararı ile, 25.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29963 sayılı bayilik lisansı
sahibi DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda eski
dağıtım şirketinin işaret, sembol ve giydirmelerinin bulunması 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 DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda
Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.07.2016 tarihli ve 6386/2 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruşturma sonrasında düzenlenen 29/07/2016 tarihli ve 1183 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye 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.
9954/12/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/11 sayılı kararı ile 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı
sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;
a) Motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 19/09/2013 tarihli ve
8605 sayılı içerik analiz raporuna göre, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine
ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) Otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon
sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile
1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci
maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,
c) Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı
hareket ettiği,
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1577 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/13/1-1

—————
Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/16 sayılı kararı ile 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-82/21490 sayılı bayilik lisansı
sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda
25.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;
a) Numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 30.05.2013 tarihli ve 5258 sayılı içerik
analiz raporunda numunenin kerosen esaslı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 25.04.2013
tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine,

b) Otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon
sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci
maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine
aykırı hareket ettiği,
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1683 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/14/1-1

—————
Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/22 sayılı kararı ile 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390
sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin
a) 02.08.2013 tarihinde Afyonkarahisar ilinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 33 CKD 79 plakalı tanker ile
temin ettiği Jet A-l yakıtını havalimanına teslim etmemesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve
üçüncü fıkrası, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve 5015
sayılı Kanunun 20’nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,
b) 17.08.2013 tarihinde Afyonkarahisar ilinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 51 KU 386 plakalı tanker ile
temin ettiği Jet A-l yakıtını havalimanına teslim etmemesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve
üçüncü fıkrası, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve 5015
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1688 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/15/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/14 sayılı kararı ile 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 10.07.2013 tarihli ve BAY/93982/32893 sayılı bayilik lisansı sahibi Dalpet Akaryakıt Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt
istasyonunda 05.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve
bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin
altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11
inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine,
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar”
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1578 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.

9954/16/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/20 sayılı kararı ile 01.11.2012 tarihli ve DAĞ/4102-1/31716 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi 25.11.2009 tarihli ve
BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere
istasyonda TürkoilPetrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerin
bulunması nedeniyle dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ve
Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket
ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/17/1-1

—————
Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/27 sayılı kararı ile 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32325 sayılı bayilik lisansı
sahibi Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda
27.08.2013 tarihinde yapılan denetimde,
a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza
raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu,
10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1685 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/18/1-1

—————
Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/26 sayılı kararı ile 18.10.2012 tarih ve DAĞ/4077-9/31661 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Dedem Petrol Tarım
Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile arasındaki bayilik sözleşmesinin feshine
ilişkin Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fesih ihtarnamesinin
03/10/2013 tarihinde Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne tebliğ edilmiş
olmasına rağmen söz konusu tüzel kişinin yapılan tebligattan itibaren en geç bir (1) ay içerisinde ilgili fesih ihbarnamesinin
bir örneğiyle birlikte bayilik sözleşme feshini Kuruma bildirmediği tespit edilmiş olup, bu durumun 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin mülga 38 inci maddesinin (ı) bendine ve yürürlükteki Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi
Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1684 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/19/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/15 sayılı kararı ile 10.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30940 sayılı bayilik lisansı
sahibi SANİYE SEZER-Madenliler Petrol’ün akaryakıt istasyonunda;
a) 27.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen
faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli
olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) 27.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün
bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10
uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,
c) 17.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla
söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
d) 17.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve arızalı durumda
bulunan otomasyon sisteminden satış yapılması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci
ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve
yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca SANİYE SEZER-Madenliler Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve
20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
12.10.2016 tarihli ve 1579 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
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.
9954/20/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/19 sayılı kararı ile 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı
sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt
istasyonunda
a) 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi ile 02.05.2013 tarihinde dağıtıcı tadili yapmasına rağmen istasyondaki işaret, sembol ve giydirmeler
de Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya
ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği,
b) 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli
düzenek bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği,
c) 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci
maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine
aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/21/1-1

—————
Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-41 sayılı kararı ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret
Anonim Şirketi), 23.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 05.12.2008 tarihli ve BAY/939-82/25314 sayılı bayilik
lisansı sahibi Belit Akaryakıt İnşaat Kuyumculuk Gıda Tekstil Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen ve "Şanlıurfa Akçakale Yolu 12. Km No:0 Külünceköyü Mevkii (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Merkez/ŞANLIURFA"
adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 1 adet tankı istasyon otomasyon sistemine bağlamaması ve istasyon otomasyon
sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul
Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine) aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat
karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca uyarınca Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited
Şirketi'nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/08/2016 tarihli ve 1331 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
9954/22/1-1

—————
Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6279-45 sayılı Kararı ile Hakkı AKAR-Üçel Otogaz hakkında 5307 sayılı Kanunun
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 380.715,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
9954/23/1-1

—————
Kurul’un 16/06/2016 tarih ve 6345-34 sayılı kararı ile; 12.01.2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/09884 sayılı
LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında “KOLEJTEPE MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:50 ( ADA:3924 , PAFTA:47 ,
PARSEL:1 )” adresinde faaliyet gösteren Maspet Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ait otogaz istasyonunda
10.09.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz Sorumlu Müdür
çalıştırılmadığı ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 21.01.2016 tarihli ve 6081-101 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruşturma sonucunda düzenlenen 19/02/2016-209 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya
ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Lisans sahibi hakkında 83.839.-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-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 TR06 0001 50015800 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 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
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
9954/24/1-1

—————
Kurul’un 22/09/2016 tarih ve 6487-10 sayılı Kararı ile, MYĞ/1503-8/23878 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Rm-Pet
Madeni Yağ Petrol Kimya Ürünleri Motorlu Araçlar İnşaat Malzemeleri Gıda ve Tekstil Ürünleri 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.
9954/25/1-1

—————
13/10/2016 tarihli ve 6532-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.09.2005 tarihli ve MYĞ/544-44/14263 numaralı
Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
2012 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da
kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili
genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz
yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış
gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz
yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun
üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu
fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu
Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu
Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Tukay Boya Kimya Madeni Yağ
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda
ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel
avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde
kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının,
Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi
mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak
satması 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.
9954/26/1-1

—————
Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-22 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Fersan
Isıt. Soğ. Klm. San./Hakan Çınar hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç tesisat yaptırması
eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin
birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli
ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10
uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
9954/27/1-1

—————
Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-47 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası
sahibi Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç
tesisat yaptırması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5
inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve
09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646
sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
9954/28/1-1

