Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 14/07/2011 tarih ve 3327/74 sayılı Kararı ile Eskişehir Karayolu 25.Km (Pafta:j26.D3.A.732, Parsel:736)
Emirdağ/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 28/07/2009 tarihli ve BAY/939-82/26348 sayılı bayilik lisansı sahibi
Ahmet DEMİRCAN’ın tesisi nezdinde 23/12/2009 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 14/04/2010
tarihli ve M-09/5866 sayılı raporu ile adı geçenin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali
yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere
uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı
yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/1/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3306-67 sayılı Kararı ile 17/04/2009 tarihli ve
BAY/939-82/25907 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 17/09/2010 tarihli ve 2883 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen
Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Ankara Karayolu 27.Km
Merkez (J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 13/07/2009 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere vaziyet planında yer almayan tank ve gizli düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c)
bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19
uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere
uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
belirlenen 56.000-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 11.200-TL idari para cezası
olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.200-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/2/1-1

—————
05/07/2011 tarihli ve 3306-66 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Ankara Karayolu 27.Km Merkez
(J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR adresinde faaliyet göstermiş olan 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25907 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/2964 sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal
marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f)
bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince belirlenen 672.000-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 134.400-TL idari
para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400-TL (yüz otuz dört bin dört yüz-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
7429/3/1-1

—————

Kurul’un 05/07/2011 tarih ve 3306-64 sayılı Kararı uyarınca; EMR Petrol Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin E-90 Karayolu 17. Km Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda akaryakıtın marker seviyesinin geçersiz
ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve akaryakıta tağşişe yarayan ürün karıştırıldığı tespit edildiğinden, tüzel
kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü gereğince belirlenen 686.784,-TL tutarında idari para cezasının
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 274.712,-TL
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,-TL (ikiyüzyetmişdörtbinyediyüzoniki-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
7429/4/1-1

—————
Kurul’un 14.07.2011 tarihli ve 3327/96 sayılı Kararı ile; Öz Çerikan Petrol Nakliyat İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’ nin, 06/04/2006 tarihli ve BAY/939-82/16606 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında, “Gatem Bölgesi,
88 Nolu Cadde, No:19 Gaziantep” adresindeki işyerinde, 21.08.2008 tarihinde yapılan denetimde, tağşişe yarayan ürün
bulundurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası yanında, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728
sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü
fıkrası hükümleri uyarınca 50.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000-TL (ellibin 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 Danıştay’da dava açma
hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/5/1-1

—————
06/07/2011 tarihli ve 3314/30 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyon-İzmir Karayolu 3. Km Erkmen /
AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-4/08639 nolu istasyonlu bayilik
lisansı alan Fentaş Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 13/07/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen
vaziyet planı harici tank işletilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası yanında
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e)
bendine aykırı olması nedeniyle 14/04/2011 tarihli ve 3173-11 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden istenilen yazılı
savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; Fentaş Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Hakkında vaziyet planı harici tank bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 10.000-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 10.000,-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., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine Danıştay’da 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.
7429/6/1-1

—————
Kurulun; 04/08/2011 tarihli ve 3349-35 sayılı Kurul Kararı ile; “Sağlık Mahallesi G.M.K. Bulvarı No:92/A
MERSİN” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumumuzdan 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-11/00664 sayılı istasyonlu
akaryakıt bayilik lisansı alan Fulpet Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, “D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü
Körpen Mevkii/BOLU” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumumuzdan 28/11/2008 tarihli ve BAY/939-82/25284 sayılı
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne akaryakıt ikmali yapmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve

yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin
yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir” ve “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer
mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır” hükümleri; Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g) bendinde “Bayilik lisansı sahipleri;
…(g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması… ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı olduğu ve yazılı
savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Fulpet Akaryakıt
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı yasa ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 57.232.- TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232.-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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/7/1-1

—————
22/06/2011 tarihli ve 3282-62 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı uyarınca Güloğlu Petrol Gıda
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış amacıyla satış yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu
anlaşıldığından Güloğlu Petrol Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeniden satış amacıyla satış fiili
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı
alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” nin ihlali ile “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği
belirlenen 280.000- TL tutarındaki idari para cezasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası gereğince bayiler için belirlenen 56.000- TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/8/1-1

—————
Kurul’un 30/06/2011 tarih ve 3298/8 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Konya Karayolu 18.Km Afyonkarahisar
adresinde faaliyet gösteren 07/10/2008 tarih ve BAY/939-82/25086 sayılı bayilik lisansı sahibi Güneri Gıda İnşaat Petrol
Turizm Tekstil İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 29/01/2009 tarihinde yapılan denetim
sonucunda;
- Şirketin, akaryakıt istasyonunda tespit edilen vaziyet planına aykırı kapasitede bulunan tankları piyasa faaliyetine
konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
- Şirketin, kurulu istasyonunda tehlikeli eylem veya kötüniyet ihtiva eden işlemde bulunarak kamunun can, mal ve
çevre güvenliğini tehdit eden bir eylemde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci
fıkrasına aykırı hareket ettiği,
Anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/9/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22/06/2011 tarihli ve 3282-63 sayılı Kararı ile Tavşanlı Emet Karayolu 8.
Km. Tavşanlı-Kütahya adresinde faaliyette bulunmak üzere alınan 07/07/2009 tarihli ve BAY/939-82/26247 sayılı istasyonlu

bayilik lisansı 16/07/2010 tarihli ve 2365 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiş olan Heybet Petrol Ürünleri Akaryakıt
Otomotiv Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TBS Petrol Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ile Güloğlu Petrol Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal ederek dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının
(a) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından Heybet Petrol Ürünleri Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “8 inci maddenin ihlali” ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği belirlenen 672.000- TL tutarındaki
idari para cezasının, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen 134.400-TL
olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400-TL (yüz otuz dört bin dört yüz-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 Danıştay’da
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/10/1-1

—————
Kurul’un 06/07/2011 tarihli ve 3314/24 sayılı kararı ile 13.05.2009 tarih ve BAY/939-82/26002 sayılı bayilik lisansı
sahibi Huzur Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
- İstasyonundan 20/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 02.02.2011 tarihli ve
M-11/127 nolu analiz raporuna göre, Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine, 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 ve Huzur Petrol Nakliyat
İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Huzur Petrol
Nakliyat İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL
- İstasyonundan 21/06/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 15.09.2010 tarihli ve
M-10/2714 nolu 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 ve Huzur
Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından,
Huzur Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 137.356.-TL
- 20.01.2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet
planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve
dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma
yapmadığı anlaşıldığından; Huzur Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 12.327-TL
olmak üzere toplamda 297.616-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 297.616-TL (İkiyüzdoksanyedibinaltıyüzonaltı 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 Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
Danıştay’da 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.

7429/11/1-1

—————
03/03/2005 tarihli ve BAY/446-117/01838 sayılı bayilik lisansı sahibi Koç Petrol Ürünleri Gıda ve Nakliyat Sanayi
Ticaret Limited Şirketinin Seymen Mevkii E-5 Karayolu Üzeri Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan istasyonunda
11/03/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan numunelerin TÜBİTAK’ta yapılan analizi neticesinde düzenlenen
30/06/2010 tarihli ve B-10/987 sayılı muayene raporuna göre yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt
ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan
akaryakıt ikmali yapmak suretiyle de 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi
ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği ve konuyla yazılı ilgili savunma vermediği
anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında, 08/06/2011 tarihli ve 3270/38 sayılı Kurul kararı ile, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıfbank
Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın ilan 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 hususu, 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/12/1-1

—————
Kurulun 26/05/2011 tarih ve 3238-43 sayılı Kararı ile; “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri /
MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 17.02.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik
düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla
katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin
07.03.2011 tarih ve M-11/348 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin,
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 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 ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7429/13/1-1

—————
Kurulun 14/06/2011 tarih ve 3278-51 sayılı Kararı ile; “Softalar Mevkii Akhisar Yolu 5.Km. Gördes/MANİSA”
adresinde faaliyette bulunan, Peker Dayanıklı Tüketim Malları Temel Gıda ve Gıda İhtiyaç Maddeleri Canlı Hayvan ve
Ürünleri Tekel Bayiliği Nakliyatçılık Mensucat Ağaç Ürünleri ve Mobilya İnşaat ve Malzemeleri Kuyumculuk Otomotiv
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.04.2009 tarihli tespitlere göre, adına ruhsatlı ve bayilik lisansına “tarımsal amaçlı
satış tankeri” olarak işli 45 R 0355 plakalı tankerden tarım sektörü haricinde araçlara akaryakıt ikmalinde bulunmak suretiyle
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen “Lisans, sahibine, lisansta yer alan faaliyetin
yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.” ve ikinci fıkrasında belirtilen “Lisans ile tanınan haklar; bu
Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükümleri ile
benzer şekilde düzenlenen Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı
hareket ettiği anlaşıldığından, ilgili tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 280.000.-TL.
tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen
56.000,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,-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 Danıştay’da 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.
7429/14/1-1

—————
Kurulun 14/06/2011 tarih ve 3278-45 sayılı Kararı ile; 08.07.2010 tarih ve BAY/939-82/27972 sayılı bayilik lisansı
kapsamında “Barbaros Mah. Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat
ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 17.02.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede
yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri
kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 04.03.2011 tarihli ve M11/333 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, Petrol Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 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, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7429/15/1-1

—————
Kurul’un 04.08.2011 tarihli ve 3349-32 sayılı Kararı uyarınca; Hüseyin TABAK‘ın “İslamsaray Mahallesi İstiklal
Meydanı No.29 Bergama/İZMİR” adresindeki istasyonundan 31.08.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde alınan M10/3610 numaralı akaryakıt numunesine ait TÜBİTAK analiz raporuna göre, istasyonda yeterli şart ve seviyede ulusal marker
içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve içerisine ağır ürün karıştırılmış olan akaryakıt bulunduğunun tespit
edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, 18 inci maddesine ve
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından mezkûr kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı
maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 137.356-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz
konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-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 ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/18/1-1

—————
Kurul’un 04.08.2011 tarihli ve 3349-23 sayılı Kararı uyarınca; “Mescit Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:26
Zeytindağ Bergama/İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Altuntaş Denizcilik Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.nin 05.02.2009 tarihli tespite göre sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Mehmet Vahit ASAN unvanlı bayiden akaryakıt temin
etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, mezkûr kişi hakkında 5015
sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı
maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 134.400-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz
konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400-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 ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/19/1-1

—————

Kurulun 06/07/2011 tarihli ve 3314-16 sayılı Kararı ile; EMR Petrol Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin E-90 Karayolu 17. Km Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 07/11/2010 tarihinde yapılan denetimde,
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal edildiğinin tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c)
ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7429/20/1-1

—————
Kurul’un 12/07/2011 tarihli ve 3320-17 sayılı Kararı ile; “06/01/2011 tarih 3010/24 sayılı Kurul Kararı uyarınca
kendisinden yazılı savunma alınmış olan 07/03/2007 tarih ve BAY/939-82/21558 numaralı bayilik (istasyonsuz) lisansı
sahibi Ataklı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 2006-2007
yılları içerisinde dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle
5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi
ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/21/1-1

—————
Kurul’un 28/07/2011 tarihli ve 3342-30 sayılı Kararı ile; 31/03/2011 tarih 3150/69 sayılı Kurul Kararı uyarınca
kendisinden yazılı savunma istenmiş olan ve konuyla ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma sunmayan 18/05/2007 tarih
BAY/939-82/22077 numaralı bayilik lisansı sahibi Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi hakkında 16/09/2010 tarihinde yapılan denetimde gerçekleştirilen tespitler uyarınca 5015 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri çerçevesinde 137.356,TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/22/1-1

—————
Kurul’un 12/07/2011 tarihli ve 3320-14 sayılı Kararı ile; “Öz Ankara Sanayi Sitesi 27. Cadde No:3 Ostim /
ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ulus Vergi Dairesinin 583 032 1418 vergi numaralı mükellefi Köklüler Akaryakıt
Petrol Ürünleri Madeni Yağ Tarım Ürünleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü
fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” hükümlerin uyarınca 56.000,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/23/1-1

—————
Kurul’un 05/07/2011 tarihli ve 3306-10 sayılı Kararı ile; 06/01/2011 tarih 3010/63 sayılı Kurul Kararı uyarınca
kendisinden yazılı savunma istenmiş olan ve konuyla ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma sunmayan Tekinerler Yapı
Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19/01/2010 tarihinde yapılan
denetimde gerçekleştirilen tespitler uyarınca 5015 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 286.158,TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.158,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/24/1-1

—————
Kurul’un 05/07/2011 tarihli ve 3306-11 sayılı Kararı ile; 06/01/2011 tarih 3010/63 sayılı Kurul Kararı uyarınca
kendisinden yazılı savunma istenmiş olan ve konuyla ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma sunmayan Tekinerler Yapı
Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29/01/2010 tarihinde yapılan
denetimde gerçekleştirilen tespitler uyarınca 5015 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 274.712,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/25/1-1

—————
Kurul’un 05/07/2011 tarihli ve 3306-12 sayılı Kararı ile; 06/01/2011 tarih 3010/63 sayılı Kurul Kararı uyarınca
kendisinden yazılı savunma istenmiş olan ve konuyla ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma sunmayan Tekinerler Yapı
Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 12/03/2010 tarihinde yapılan
denetimde gerçekleştirilen tespitler uyarınca 5015 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 274.712,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/26/1-1

—————
Kurul’un 05/07/2011 tarihli ve 3306-14 sayılı Kararı ile; 06/01/2011 tarih 3010/63 sayılı Kurul Kararı uyarınca
kendisinden yazılı savunma istenmiş olan ve konuyla ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma sunmayan Tekinerler Yapı
Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 04/10/2010 tarihinde yapılan
denetimde gerçekleştirilen tespitler uyarınca 5015 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 274.712,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/27/1-1

—————
Kurul’un 12/07/2011 tarih ve 3320/13 sayılı Kararı ile; “Küçük Kayaş Mahallesi Samsun Devlet Yolu No: 334
(Parsel: 520-521) Mamak / ANKARA adresinde, 30/04/2009 tarih ve BAY/939-82/25951 numaralı istasyonlu bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Erzurumlu Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12/12/2009
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere i) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt
ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 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, ii) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünlerin akaryakıta karıştırmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın,
Erzurumlu Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar
verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7429/28/1-1

—————

Kurul’un 06/07/2011 tarih ve 3314/12 sayılı Kararı ile Fatih Mahallesi Samsun Bulvarı 94. Sokak No:610 Kırıkkale
adresinde faaliyet gösteren 23/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25512 sayılı bayilik lisansı sahibi Koç Yağız Petrol İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
- 18.06.2009 tarihinde yapılan tespitte, bağlı dağıtıcısı haricinde 13/05/2009 tarih ve BAY/939-82/26001 sayılı
bayilik lisansı sahibi Ashan Petrol Nakliyat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek
elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler
lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali
yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği,
- ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi’nin 04/02/2011 tarihli ve PAL-11-151-97 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve
seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,
Anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz
konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/29/1-1

—————
Kurul’un 06/07/2011 tarih ve 3314/9 sayılı Kararı ile Samsun Yolu 12. Km. Aşağımahmutlar/KIRIKKALE adresinde
faaliyet gösteren 17/11/2006 tarih ve BAY/939-82/20588 sayılı bayilik lisansı sahibi Mustafa YÜCEL’in, 05.11.2009
tarihinde yapılan tespitte bağlı dağıtıcısı haricinde 06 AC 3741 plakalı kamyonet aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak
suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile
yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde
düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden
akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/32/1-1

—————
14/06/2011 tarihli ve 3278/78 sayılı Kurul Kararı ile, “Aşağı Işıklı Köyü Patnos Yolu Erciş / VAN” adresinde
faaliyette bulunmak üzere 23.03.2006 tarihli ve BAY/697-141/16397 nolu istasyonlu bayilik lisansı sahibi Nurettin Yiğit’e
ait akaryakıt istasyonunda 25.10.2010 tarihinde yapılan denetimde istasyondan alınan akaryakıt numunesinin ulusal marker
seviyesinin “GEÇERSİZ” olduğu ve akaryakıtın teknik düzenlemelere “AYKIRI” olduğu TÜBİTAK MAM’ın M-10/4781
nolu analiz raporu ile tespit edildiğinden söz konusu tesiste yapılan akaryakıt ikmalinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması ve istasyonda vaziyet planı harici tank ve akaryakıt ikmal düzeneği
bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları yanında Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine
aykırı olması nedeniyle 17/02/2011 tarihli ve 3087-53 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden istenilen yazılı savunma
ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; Nurettin Yiğit hakkında ulusal marker seviyesi geçersiz ve
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 137.356-TL idari para cezası ve vaziyet planı
harici tank ve akaryakıt ikmal düzeneği bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 11.446-TL idari para cezası olmak üzere toplam 148.802-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802-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., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine Danıştay’da 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.
7429/33/1-1

—————
22/06/2011 tarihli ve 3282/66 sayılı Kurul Kararı ile, “Edremit Yolu 7. Km. / VAN” adresinde faaliyette bulunmak
üzere 21.09.2006 tarihli ve BAY/923-28/19965 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 08/04/2010 tarihinde lisansı iptal
edilen Ozancık Otomotiv Gıda ve Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda
01.07.2008 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ” olduğu ve
akaryakıtın teknik düzenlemelere “AYKIRI” olduğu TÜBİTAK MAM’ın M-08/2533 nolu analiz raporu ve 07.01.2009
tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ” olduğu ve akaryakıtın
teknik düzenlemelere “AYKIRI” olduğu TÜBİTAK MAM’ın M-09/142 nolu analiz raporu ile tespit edildiğinden, söz
konusu tesiste yapılan akaryakıt ikmalinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle
17/02/2011 tarihli ve 3087/28 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi
Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; Ozancık Otomotiv Gıda ve Yapı Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında, 01.07.2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 120.000-TL idari para cezası, ve 07.01.2009 tarihinde
yapılan denetimde tespit edilen ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü
fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” gereği belirlenen 134.400-TL idari para cezası olmak üzere toplam 254.400-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 254.400-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., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine Danıştay’da 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.
7429/34/1-1

—————
Kurul’un 06/07/2011 tarih ve 3314/10 sayılı Kararı ile Ömerli Mahallesi Armutlu Caddesi No:136/1 Ahılı/Kırıkkale
adresinde faaliyet gösteren 14/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23578 sayılı bayilik lisansı sahibi Pakoil Petrol Otomotiv
Nakliye İnşaat Giyim Ticaret Limited Şirketi’nin;
-17.04.2009 tarihinde yapılan tespitte, bağlı dağıtıcısı olan Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim
Şirketi haricinde 03/02/2005 tarih ve BAY/432-140/01070 sayılı bayilik lisansı sahibi Kim–Nak Nakliyat Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler,
dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a)
bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların
bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği,
-Tarımsal amaçlı satış tankeri olarak lisansına derç ettirmediği 60 SA 422 plakalı tanker ile 17.04.2009 tarihinde
sahip olduğu lisansın verdiği haklar dışında tarımsal amaçlı olarak kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
yanında, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin (b) bendine aykırılık teşkil ettiği,
Anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz
konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/35/1-1

—————
Kurul’un 06/07/2011 tarih ve 3314/14 sayılı Kararı ile Ömerli Mahallesi Armutlu Caddesi No:136/1
Ahılı/KIRIKKALE adresinde faaliyet gösteren 04/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23578 sayılı bayilik lisansı sahibi Pakoil
Petrol Otomotiv Nakliye İnşaat Giyim Ticaret Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 12/10/2009 tarihinde yapılan denetim
sonucunda;
- TÜBİTAK MAM’ın 20/01/2010 tarihli ve M-09/4037 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal
marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,
- Şirketin, bağlı dağıtıcısı haricinde 71 DC 663 plakalı bir tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle,
Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine
göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı
süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile
yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği,
Anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz
konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/36/1-1

—————
Kurul’un 26/05/2011 tarih ve 3238-27 sayılı Kararı ile, BAY/485-47/11305 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı
(12/05/2010 tarihinde iptal) kapsamında, Tepe Mahallesi 36.Sokak Yasemin Apartmanı Kat:1 Marmaris / MUĞLA adresinde
faaliyet gösteren Petur Petrol Turizm İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 2008 yılı içerisinde muhtelif
tarihlerde motorin satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı
maddenin ikinci fıkrası hükümleri yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına
aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek
olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530
Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/37/1-1

—————
Kurulun 04/05/2011 tarih ve 3208-36 sayılı Kararı ile;
Safran Tarım Ürünleri Nakliye Madencilik Petrol Turizm Gıda Tekstil İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi tarafından “Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolu Üzeri No:2 (Ada:178, Parsel:1) Pozantı / ADANA” adresinde,
15/01/2007 tarih BAY/939-82/21123 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (04/05/2010 tarihli ve 1453 sayılı Olur ile iptal)
kapsamında işletilen akaryakıt istasyonundan 22/10/2009 tarihinde alınan motorin numunesinin TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezince yapılan analizlerinde ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere uygun olmadığının
M-09/4676 sayılı analiz raporları ile tespit edildiği ve dolayısıyla söz konusu lisans sahibi tüzel kişinin 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7
nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, ayrıca akaryakıt istasyonunda 22/10/2009 tarihinde yapılan aramada
vaziyet planına işlenmemiş gizli yer altı tankı ve düzenek bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 7 nci ve 12
nci (son) fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiş
olup, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Safran Tarım
Ürünleri Nakliye Madencilik Petrol Turizm Gıda Tekstil İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı
savunmasının alınması uygun görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de
eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denetim Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Ankara” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/38/1-1

—————
Kurul’un 14/07/2011 tarih ve 3327/70 sayılı Kararı ile Seymen Köyü Silivri/İstanbul adresinde faaliyet gösteren
21/12/2004 tarih ve BAY/399-62/00418 sayılı bayilik lisansı sahibi Soydan Turizm Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin,
11.02.2009 tarihinde yapılan tespitte, Kırşehir ilinde bulunan birtakım akaryakıt istasyonlarına akaryakıt ikmal etmek
suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu gerçek kişinin
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/39/1-1

—————
22/06/2011 tarihli ve 3282-61 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı uyarınca TBS Petrol Nakliye Turizm
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış amacıyla satış yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu, istasyonsuz bayilik
lisansı ile akaryakıt (motorin) satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından TBS Petrol Nakliye
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeniden satış amacıyla satış fiili nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728
sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan
lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” nin ihlali ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği belirlenen 280.000- TL tutarındaki idari para
cezasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen
56.000- TL olarak, İstasyonsuz bayilik lisansı ile akaryakıt (motorin) satışı fiili nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı
Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın
verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” nin ihlali ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği belirlenen 280.000- TL tutarındaki idari para
cezasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen
56.000- TL olarak, toplamda 112.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 112.000-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/41/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2011 tarihli ve 3306-56 sayılı Kararı ile 27/04/2009 tarihli ve
BAY/939-82/25924 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Vipet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Şirketi’nin Kütahya
Afyon Karayolu 7.Km (Ada No: 297 Parsel No: 2) / KÜTAHYA adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 15/12/2009
tarihli denetimde tespit edildiği üzere gizli düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve
dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması
nedeniyle Vipet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19
uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere
uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
belirlenen 56.000-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 11.200-TL idari para cezası
olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.200-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7429/42/1-1

—————
05/07/2011 tarihli ve 3306-55 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Kütahya Afyon Karayolu 7.Km
(Ada No: 297 Parsel No: 2) / KÜTAHYA adresinde faaliyet gösteren 27/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25924 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Vipet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından
düzenlenen M-09/5753 sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve
18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından,
söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği belirlenen 672.000-TL tutarında idari
para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 134.400-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400-TL (yüz otuz dört bin dört yüz-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 Danıştay’da
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/43/1-1

—————
Kurul’un 18/05/2011 tarih ve 3229-44 sayılı Karar’ı ile, 21.03.2005 tarih ve BAY/463-716/09351 sayılı bayilik
lisansı sahibi Yetkan Petrol Taşımacılık Gıda İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin, 2005 yılı içerisinde muhtelif
tarihlerde dağıtıcısı haricinde Yetimoğlu Petrol İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal
etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin yazılı
savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince
belirlenen 120.000.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL (Yüzyirmibin-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 Danıştay’da
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7429/44/1-1

—————
KURUL KARARI
Karar No: 3412
Karar Tarihi: 07/09/2011
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/09/2011 tarihli toplantısında; 13/05/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/04/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1 - 13/05/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/04/2011 tarih ve 3194
sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesindeki “215.045.000.- (ikiyüzonbeşmilyonkırkbeşbin) TL” rakamı “214.545.000.(ikiyüzondörtmilyonbeşyüz kırkbeşbin) TL” olarak değiştirilmiştir.
Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
7431/1-1

