Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan
bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün
içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre
talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz
edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj
Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin; BAY/939-82/30377 sayılı lisansında belirtilen D-100
Karayolu Üzeri, Rüzgarlar Köyü, No: 23/3 (Parsel: 1129) Bolu adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli
olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası
Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde
gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10403/1-1

—————
Kurul’un 07/08/2014 tarih ve 5163/47 sayılı Kararı ile Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8.Km. (Pafta:16 Ada:
Parsel:2900) Ekinhisar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren Alko Petrol Ürü. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti’nin, 15.11.2012 tarihi
itibariyle, lisanssız olarak akaryakıt satışı yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, konuya ilişkin
süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Alko Petrol Ürü. San. Tic.ve Paz.Ltd.Şti. hakkında, lisans
almaksızın hak konusu yapılan tesislerin işletimine başlaması veya bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemler yapması
nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen
67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/1/1-1

—————
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/16 sayılı Kararı ile Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9,
Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı
sahibi Alko Petrol Ürünleri San.Tic. vePaz.Ltd.Şti’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, lisans aldığı (dağıtıcı lisans
tadili yaptırdığı) 17.06.2011 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(f) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Alko Petrol
Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/2/1-1

—————
02.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31724 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ağpet Akaryakıt
Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 26/06/2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonda
bulunan iki adet tankın (1 ve 4 nolutankların bölünmüş kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiştir.
Konuyu değerlendiren Kurul, 14/08/2014 tarih ve 5174/40 sayılı Kararında, istasyonda 26/06/2013 tarihinde yapılan
denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylem konu iki adet tankın (1 ve 4 nolu tankların bölünmüş
kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesi
uyarınca 70.000.-TL.idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000.-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 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.
10404/3/1-1

—————
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-56 sayılı Kararı ile;
23.08.2013 tarihinde sona erdirilmiş bulunan 24.08.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09440 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı
kapsamında “Kalkancık Köyü Himmetdede Kasabası, Kayseri-Ankara Karayolu 37. Km., Kocasinan / KAYSERİ” faaliyet gösteren
Seyit Arvasi Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nın, 30.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3)
numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca,
ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın
yetkilendirilmesine 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.
10404/4/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/77 sayılı Kararı ile; Uzayçağı Cad. No: 7 Ostim Yenimahalle/ANKARA adresinde faaliyet
gösteren Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 04/06/2009 tarih ve EÜ/2116-7/1489 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi
için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde

Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için
ihtar edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir.
Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/5/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/105 sayılı Kararı ile; Uğur Mumcu Cad. No: 3 G.O.P./Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet
gösteren Maya Enerji Üretim Ltd. Şti.’nin, 11/11/2010 tarih ve EÜ/2874-2/1731 sayılı lisansa sahip Diyarbakır ilindeki tesisi için
Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde
Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için
ihtar edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir.
Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/6/1-1

—————
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/17 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13.Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687)
AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 10.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet
Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı 05.06.2012
tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f) bendine aykırı
hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Mera-Pet Petrol Nak. Gıd.
San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/7/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/228 sayılı Kararı ile; 7. Cadde Alçıpan Fabrikası Bilkent Çankaya/Ankara adresinde faaliyet
gösteren Mina Alçı ve Harç Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin, 10/09/2009 tarih ve EO/2233-2/1546 sayılı lisansa sahip Ankara ilindeki
tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen
süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız
talep edilmiş olup bahse konu yazılı savunmanın değerlendirilmesi sonucunda mezkur şirket hakkında ihtar verilmesine karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız
için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/8/1-1

—————
Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/25 sayılı Kararı ile; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 (09/05/2013 tarihinde
sonlandırılmış) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited
Şirketi'nin, tespit tarihi olan 03/03/2012 tarihi itibariyle akaryakıt bayilik sözleşmesinin bulunduğu Horoz Petrol Ürünleri Gıda
Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyondaki akaryakıt alım satım hareketlerini otomasyon sistemi aracılığıyla
etkili şekilde takip etmemek, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek tedbirleri almamak ve söz
konusu istasyonda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmamak
suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın
alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/9/1-1

—————
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/2 sayılı Kararı ile Yeni Mahalle Ankara Cad. No:35 Keskin/Kırıkkale adresinde faaliyet
gösteren 25.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 07.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim
Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin; TÜBİTAK MAM’in 02/01/2013 tarihli ve
1220P01105001 sayılı raporu ile 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, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı
savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/10/1-1

—————
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/18 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu Üzeri 75.Km Akbaba Köyü
Sultandağı/AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 08.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29598 sayılı bayilik lisansı
sahibi Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı lisans tadili
yaptırdığı 08.06.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(f) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Sulas Petrol

Nakliye Taahhüt Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/11/1-1

—————
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/78 sayılı Kararı ile Antalya-Ankara Yolu 8. Km.Çobansaray Köyü Yanı (Pafta:-, Ada:, Parsel:177) Dinar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi
Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 05.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen
denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:
- ODTÜ PAM’in 12/07/2012 tarihli ve PAL-12-488-951 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; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,
değerlendirildiğinden, Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/12/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/149 sayılı Kararı ile; Söğütözü Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza 8. Kat No:7/26-27 Çankaya
ANKARA adresinde faaliyet gösteren Arsin Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 18/08/2011 tarih ve EÜ/3382-2/2042 sayılı lisansa

sahip Trabzon ilindeki tesisi için Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler
içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep
edilmiş olup bahse konu yazılı savunmanın değerlendirilmesi sonucunda mezkur şirket hakkında ihtar verilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız
için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10404/13/1-1

—————
Kurul’un

14/08/2014

tarih

ve

5174/89

sayılı

Kararı

ile

Afyon

Antalya

Karayolu

20.Km

Akören

Kasabası Sinanpaşa/Afyonlarahisar adresinde faaliyet gösteren 09.08.2011 tarih ve LPG-BAY/ 941-54/011954 sayılı
LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, tesisi
nezdinde 19.04.2012 tarihinde yapılan denetime ilişkin alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı
savunmaya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; adı geçen tüzel kişinin bağlı LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel"
belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği, yazılı savunmasında ileri sürülen hususların söz konusu tüzel
kişiyi haklı çıkarabilecek hukuki gerekçeler olamayacağı, değerlendirildiğinden Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel
çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre
içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
10404/14/1-1

