Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
15.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28712 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren İçel Petrol
Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 21/12/2012 tarihinde yapılan
denetimde istasyonda gizli tank bulundurduğu tespit edilmiştir.
Konuları değerlendiren Kurul 09/01/2014 tarih ve 4826/52 sayılı Kararında, istasyonunda 21/12/2012 tarihinde
yapılan denetim sonucu; istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli yer altı tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu ve
süresi içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, İçel Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında 13.592.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 13.592.-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 (Şube Kodu:14) 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 idari mahkemelerde 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.
1871/1/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarih ve 4837 sayılı Kararı ile; “Adnan Menderes Cad. Atagün İş Merkezi No: 1/61
Kat:4/SAKARYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı Dağıtıcı
Lisansı alan Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 2011 ve 2012 yıllarında sahte faturalar ile
denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ötv’siz yakıtın piyasaya
verilmesi, bu akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.706.872,07- TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep
etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması
ayrıca 2012 yılında TÜPRAŞ’tan temin ettiği 13.647 ton Jet A-1 yakıtını da hava araçlarına ikmal etmeyerek lisansın verdiği
haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve
üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi
ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket etmesi sebebiyle 12/09/2013 tarihli ve 4607-26 sayılı Kurul kararı ile
lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin;
a) 2011 ve 2012 yıllarında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi
işlem yaparak temin ettiği ötv’siz yakıtın piyasaya verilmesi, bu akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan
68.706.872,07- TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve
kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması ayrıca 2012 yılında TÜPRAŞ’tan temin ettiği 13.647 ton Jet A-1
yakıtını da hava araçlarına ikmal etmeyerek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği,
b) Söz konusu fiilinin ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olduğu,
c) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,
anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b ) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” uyarınca 339.814.-TL idari para cezası uygulanmasına ve aynı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası
uyarınca Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin sahip olduğu 20/05/2010 tarih ve DAĞ/25668/27738 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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 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 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1871/2/1-1

—————
Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299/24 sayılı Kararı ile; Periyot Kimya Ar-Ge İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 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.
1871/3/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/72 sayılı Kararı ile; BAY/519-79/12841 numaralı bayilik lisansı sahibi Sey-Pet
Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2011-2012 yılları içerisinde yeniden satış amaçlı
akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve sahip olunan lisansın tanıdığı haklar
dışında faaliyet gösterildiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgilinin 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.
1871/4/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/79 sayılı Kararı ile; BAY/519-79/12841 numaralı bayilik lisansı sahibi Sey-Pet
Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2011-2012 yılları içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım
şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci
fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgilinin 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.
1871/5/1-1

—————

Kurul’un 19/12/2013 tarih ve 4779-22 sayılı Kararı ile, 4890492842 vergi kimlik numaralı Kal-Der Ankara Petrol
Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin,
01/02/2013, 14/02/2013 ve 01/03/2013 tarihlerinde 19.06.2012 tarih ve BAY/939-82/31156 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
sahibi Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı
gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve mezkur kişinin 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan
tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini
işlediği gerekçesiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde
gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1871/6/1-1

—————

19.12.2013 tarihli ve 4779-45 sayılı Kurul Kararı ile Çayırova Mah. Ali Haydar Efendi Caddesi No:1
Gebze/KOCAELİ adresinde 29.05.2007 tarih ve BAY/939-82/22186 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Kübra Tekstil ve Petrol Ürünleri İnşaat Uluslararası Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’ne ait
istasyonda, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 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, 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 ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1871/7/1-1

—————

Kurulun 31.12.2013 tarihli ve 4812-14 sayılı Kararı ile; 04.05.2010 tarih ve BAY/939-82/27649 sayılı bayilik lisansı
kapsamında “Bostancı Köyü Osmanpınarı Mevkii, Akhisar Yolu Üzeri (Pafta:5 Ada:- Parsel:732) Kırkağaç Manisa”
adresinde faaliyet gösteren Mirbey Lojistik Petrol Tekstil Tarım İnşaat Temizlik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin
12.07.2012 tarihinde gizli tank ve düzenek kullanması ile marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan
özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri
kattığının Tübitak MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 17.10.2012 tarih ve 1220P00723001 numaralı analiz raporu ile
tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen fiile
karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarlarındaki idari para
cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 13.592,-TL tutarında; 5015 sayılı Kanunun 18
inci maddesinde belirtilen fiile karşılık gelen, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi
ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında olmak üzere toplam 176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanması
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1871/8/1-1

—————

21.11.2013 tarihli ve 4720-67 sayılı Kurul Kararı ile Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii İstanbul Yolu 10.Km
Gümüşhacıköy/Amasya adresinde faaliyette bulunan 07.09.2011 tarih ve "LPG-BAY/941-54/12030" sayılı lisans
kapsamında faaliyette bulunan MUSPET AKARYAKIT GIDA OTOMOTİV YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda,
- Sorumlu müdür bulundurmamak fiili;
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesine,
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle ,
- Sigorta yaptırmamak fiili;
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine ve aynı Kanunun 13 üncü maddesine ve
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması
sebebiyle,
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının
alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1871/9/1-1

—————

Kurul’un 28/11/2013 tarih ve 4737-33 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin BAY/939-82/30899 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı sahibi Abdulkerim UĞURTAY - Kikan Petrol unvanlı bayisine ait tesiste 20/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen
denetim neticesinde yeraltı tanklarının otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı
Kanununun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (ö) bendine ve
27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine; yanı sıra, 01/01/2013 tarihinden

itibaren Abdulkerim UĞURTAY - Kikan Petrol unvanlı bayisine ait günlük istasyon otomasyon sistemi verilerini Kuruma
sağlamamış olduğunun tespit edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul
Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
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—————

22/08/2013 tarihli ve 4563-13 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Karayolu 115.
Km. Koltan Köyü Akpınar Mevkii (Pafta:26 Ada: - Parsel:1133) Sivrihisar/Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 19.01.2011
tarihli ve BAY/939-82/28890 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 22/04/2013-24/04/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin,
TÜBİTAK MAM’ın 4492-001, 4492-002 sayılı analiz raporlarına göre numunelerin solvent özelliği gösterdiğinin tespit
edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 24/04/2013 tarihinde alınan akaryakıt (motorin) numunesine ilişkin, TÜBİTAK
MAM’ın 4492-003 sayılı analiz raporuna göre, motorini 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, teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin; 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) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine, Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21- 24 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tankların
içinde gizli bölme ayrıca istasyonda gizli düzenek bulundurarak ve tank ebatlarında değişiklik yaparak piyasa faaliyetine
konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı
olması nedeniyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
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Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826/82 sayılı kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Adliye Köyü Eskişehir Yolu Sokak No:344
(Pafta:G24c08a3d, Ada:2624, Parsel:55) Arifiye/Sakarya adresinde faaliyet gösteren 15.05.2012 tarihli ve BAY/93982/30959 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
akaryakıt istasyonunda 24/01/2013 tarihinde yapılan denetimde,
a) Bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve istasyon otomasyon sisteminde oluşan arızanın meydana geliş
tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde tamir edilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci
maddesinin altıncı fıkrasına ve 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240
sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (8) inci ve (11) inci
bendine,
b) Akaryakıt istasyonunda bulunan amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol
etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı
Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine,
aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
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