Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 05/01/2012 tarihli ve 3631-77 sayılı Kararı ile “Elmalık Köyü Ömerler Mevki D-100 Karayolu Üzeri
(Parsel No. 372)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29765
sayılıakaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Adalet Akaryakıt Taşımacılık IsıSistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi’nin, 05/10/2011 tarihinde istasyonunda yapılan denetimde; 34 EN 9393 plakalı
akaryakıt tankerinden alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 02/11/2011 tarihli ve PAL-11-710-1225 sayılı analiz
raporuna göre yağ-solventkarışımını, bir başka ifadeyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri
istasyonunda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 ncimaddesinin ikinci
fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 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 Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir.
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 Caddesi 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.
2737/1/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/80 sayılı Kararı ile Ankara -Samsun Karayolu Üzeri Naranda Mevkii (631 Parsel)
BüyükyağlıKasabası Delice/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 23.12.2009 tarihli ve BAY/939-82/26952 sayılı bayilik
lisansı sahibi AsyılPetrol Ürünleri Madeni Yağ Katık Geri Kazanım ve Nakliye Hizmetleri İmalat Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde;
-05.03.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde, TÜBİTAK MAM’ın,22/03/2010 tarihli ve M-10/190, M-10/191,
M-10/192, M-10/193 ve M-10/194 sayılı raporları ile adı geçen tüzel kişinin teknik düzenlemelere uygun olmayan ve yeterli
şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, Petrol PiyasasıKanununun 18
inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7
ncimaddesinin (f) bendi ile 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,
-08.08.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde, TÜBİTAK MAM’ın, 08.10.2010 tarih ve M-10/3380 sayılı analiz
raporu ile adı geçen tüzel kişinin teknik düzenlemelere uygun olmayan ve yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen
akaryakıt ikmali yaptığının ve tağşişve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit
edilmesi nedeniyle, Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 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 ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırıhareket ettiği,
-04.06.2010 tarihinde yapılan denetimde, 71 DT 895 plakalı tanker vasıtasıyla aynıdağıtıcıları olan Vtm Akaryakıt
Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bağlı 05.04.2010 tarihli ve BAY/939-82/27509 sayılı bayilik
lisansı sahibi TaipanPetrol Ürünleri Danışmanlık Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne fatura edilen akaryakıtı ikmal
etmek suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış
sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.” hükmüne, 17.06.2010 tarihinde yapılan denetimde ise, 71 DT 895 plakalı
tanker vasıtasıyla bağlıdağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında
düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacaklarıtek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmüile 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 aykırıhareket ettiği,
-05.03.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tanklarını piyasa
faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirincifıkrası ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 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 söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/2/1-1

—————
Atılgan YağGıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Teks. San. Tic Ltd. Şti.’nin 06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879
numaralıbayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunduğu istasyonda 11.05.2010 tarihinde yapılan denetimde gizli düzenek
bulunmuş ve alınan numunenin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-10/2144 numaralımuayene
raporunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilmiş olup;
Kurul’un 06/10/2011 tarihli ve 3451-47 sayılı Kararı ile;teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi
geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt
bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,- TL,
Ayrıca istasyonunda vaziyet planına aykırı tank bulundurması nedeniyle 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrası ve Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.446,- TL,
Olmak üzere ilgili lisans sahibi hakkında toplam 148.802,-TL idari para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar BankasıBahçelievler 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.
2737/3/1-1

—————
Atılgan YağGıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Teks. San. Tic Ltd. Şti.’nin 06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879
numaralıbayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunduğu tesisinden 19.05.2011 tarihinde alınan numunenin TÜBİTAK
MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-11/1043 numaralı muayene raporunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve
teknik düzenlemelere aykırı olduğu, numunenin solvent içerdiği tespit edilmiş olup;
15/12/2011 tarihli ve 3546-40 sayılı Kurul Kararı ile, ilgili tüzel kişinin teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker
seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendine ve 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 istasyonda
tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılıKanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı olmasısebebiyle, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasıkararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir.
2737/4/1-1

—————
Atılgan YağGıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Teks. San. Tic Ltd. Şti.’nin 06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879
numaralıbayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunduğu tesisinden 05.05.2011 tarihinde alınan numunenin TÜBİTAK
MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-11/1043 numaralı muayene raporunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve
teknik düzenlemelere aykırı olduğu, numunenin solvent ve yağ içerdiği tespit edilmiş olup;
15/12/2011 tarihli ve 3546-39 sayılı Kurul Kararı ile, İlgili tüzel kişinin teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker
seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendine ve 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 istasyonda
tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılıKanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı olmasısebebiyle, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasıkararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir.
2737/5/1-1

—————
Demirkapıköyü Susurluk/ BALIKESİR adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28751 numaralı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nak. İnş.Tur. Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 05/02/2011, 18/02/2011 ve 04/03/2011 tarihlerinde yapılan denetimler sırasında alınan
motorin numunelerinin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun,

ayrıca numunelere ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş edildiğinin TÜBİTAK’ın M-11/256, M-11/257, M-11/356, M-11/357
ve M-11/435 noluanaliz raporlarından anlaşılması ve söz konusu denetimlerde dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal edildiğinin ve
vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankının faaliyete konu edildiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle yazılı savunma
yapılması için 20/10/2011 tarihinde tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı
savunma ulaşmamış olup Kurulun 05/01/2012 tarihli ve 3631-42 sayılı Kararı ile CırcıpAkaryakıt Petrol Ürünleri Nak. İnş.
Tur. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;
a) M-11/256 ve M-11/257 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta ağır ürün karıştırarak tağşiş etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,
b) 05/02/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 147.933.-TL tutarında,
c) M-11/356, M-11/357 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,
d) 18/02/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 147.933.-TL tutarında,
e) M-11/435 nolu analiz raporuna göre, gereklişart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırıakaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta solventkarıştırarak tağşiş etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 147.933.-TL tutarında,
f) 04/03/2011 tarihli tespite göre vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmesi nedeniyle 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12.327.-TL.
tutarında
olmak üzere toplam 751.992.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 751.992.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynısüre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/6/1-1

—————
Kurulun 05/01/2012 tarih ve 3631-41 sayılı Kararı ile,22/05/2008 tarih ve BAY/939-82/24445 sayılı bayilik lisansı
sahibi Dora Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin “Hazinedar Köyü Köyiçi Mevkii Babaeski /
KIRKLARELİ” adresinde bulunan tesisinden 07/05/2011 alınan akaryakıt numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker
içermediği TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin M-11/1065 sayılımuayene raporu ile tespit edilmiş olup, söz konusu
durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (f) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Kurulun 15/09/2011
tarih ve 3422-23 sayılı Kararı gereği lisans sahibinden alınan yazılı savunma değerlendirilmiş olup; anılan lisans sahibi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynımaddenin
dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 147.933,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler 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 Kararıaleyhine 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/7/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/113 sayılı Kararı ile Kılıçlar Kasabası, Seyitali Mahallesi
(Ada:306,Pafta:66lı2d,Parsel:5), Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 01.09.2009 tarihli ve BAY/939-82/26486
sayılı bayilik lisansı sahibi Erol KÖKSAL’eait akaryakıt istasyonu nezdinde 28.01.2010 tarihinde yapılan denetim
neticesinde;
- Adıgeçenin, istasyon dahilinde tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirincifıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
- Adıgeçenin, 34 FF 8849 plakalı çekici ve 34 VE 5091 plakalı tanker aracılığıyla bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal ederek Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrasının (a) bendine aykırıhareket 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 alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/8/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/83 sayılı Kararı ile Kırıkkale-Samsun Karayolu 45.Km Büyükyağlı
KasabasıDelice/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 13/03/2007 tarih ve BAY/939-82/21601 sayılı bayilik lisansı sahibi
EsinpetPetrol Ürünleri Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde
02.02.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde;
- TÜBİTAK MAM’ın 24.02.2010 tarih ve M-10/3 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 ncimaddesinin (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, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı 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,
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 Şirketin yazılısavunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/9/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/85 sayılı Kararı ile Kılıçlar Kasabası Seyit Ali Mahallesi Güvemli Mevkii 301
Ada 5 Parsel Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 21.09.2010 tarih ve BAY/939-82/28288 sayılı bayilik lisansı
sahibi Ferah ATILMIŞ’aait akaryakıt istasyonu nezdinde:
- 27.06.2011 tarihinde yapılan denetime ilişkin olarak, TÜBİTAK MAM’ın 25.07.2011 tarih ve M-11/1945 sayılı
raporu ile adıgeçenin 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 ve istasyonda bulundurduğunun
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırıhareket ettiği,

-27.06.2011 tarihinde yapılan denetime ilişkin olarak, 33 HT 941 plakalı tanker aracılığıyla bağlı dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 ncifıkrasının (a) bendine aykırı
hareket ettiği,
-18.09.2011 tarihinde yapılan denetime ilişkin olarak, 33 HT 941 plakalı tanker aracılığıyla bağlı dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 ncifıkrasının (a) bendine aykırı
hareket ettiği,
-05.12.2011 tarihinde yapılan denetime ilişkin olarak, 06 BH 5125 plakalı tanker aracılığıyla bağlı dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 ncifıkrasının (a) 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 alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/10/1-1

—————
Kurulun 04/01/2012 tarih ve 3624-1 sayılı Kararı ile;
İTS/k.005-98 numaralı İç Tesisat ve Servis HatlarıSertifikası sahibi Gazsan Isı İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin;
sertifikası bulunmayan Yapı Center IsıSistemleri ve İnşaat – Osman Erdem tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Egemenlik
İlköğretim Okulu’nun doğal gaz dönüşüm işini yapmış gibi projesini hazırlayarak, dağıtım bölgesinde faaliyet gösterdiği
GAZNET Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. nezdinde işlem tesis etmesinin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrası ile 09/02/2006 tarih ve 652 sayılıKurul Kararının 7 nci maddesi
hükümlerine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, Gazsan Isı İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’ne, bahse konu hususta bundan
böyle mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi amacıyla 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ihtarda bulunulması uygun görülmüş olup, anılan Kurul Kararı
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/11/1-1

—————
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 Gıdaİnşaat Petrol
Turizm Tekstil İhracat İthalat Sanayi Ticaret LimitedŞirketi’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 PiyasasıKanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirincifıkrası ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
- Şirketin, kurulu istasyonunda tehlikeli eylem veya kötüniyetihtiva 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 aykırıhareket 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.
2737/12/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631-74 sayılı Kararı ile Çorlu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) doğal gaz dağıtım
bölgesinde faaliyet göstermekte olan İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi OK Doğalgaz Mühendislik San. ve
Tic.Ltd.Şti. firmasının, ÇORDAŞ’ın izni olmaksızın doğal gaz iç tesisatına müdahale ederek kullanıma açmak suretiyle,
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve 21/02/2006 tarih ve 26087 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi
ile dağıtımşirketlerinin takip edeceği usul ve esasları düzenleyen 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı
maddesine aykırıhareket ettiği gerekçesiyle, 18/08/2011 tarih ve 3389-29 sayılı Kurul Kararıgereği anılan firmadan alınan
yazılı savunma ile konuya ve söz konusu yazılısavunmaya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşleri Kurulca
değerlendirilmişolup;
Çorlu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan İç Tesisat ve
Servis Hatları Sertifikası sahibi OK Doğalgaz Mühendislik San. ve Tic.Ltd.Şti. firmasının, ÇORDAŞ’ın izni olmaksızın

doğal gaz iç tesisatına müdahale ederek kullanıma açmak suretiyle, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve 21/02/2006 tarih ve 26087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve
doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtımşirketlerinin takip edeceği usul ve
esasları düzenleyen 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesine aykırıhareket ettiği,
Söz konusu firmanın, ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaşıldığından, OK Doğalgaz Mühendislik San. ve Tic.Ltd.Şti. unvanlı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası
sahibine, doğal gaz dağıtım şirketinin izni olmaksızın gazlı hatlara müdahalede bulunulmaması ve bundan sonra ilgili
mevzuata uygun hareket etmesi konusunda gereken özeni göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ihtarda bulunulmasına karar verildiği hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/13/1-1

—————
Kurul’un 04/01/2012 tarih ve 3624-21 sayılı Kararı ile,“Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km.
Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 29/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23931 sayılı Bayilik
Lisansı alan, ancak 12/04/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Ali ADALAR’ın, 19/02/2009 tarihinde yapılan tespite göre
akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan bir adet ilave tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının
(b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; ayrıca söz konusu tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından
yapılan analizi sonucunda düzenlenen 17/03/2009 tarihli ve 652-4528 sayılı analiz raporundan anlaşıldığı üzere söz konusu
gerçek kişinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmasının 5015 sayılı Kanunun 8
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık
teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunma yapması istenmiş olup, savunma istem yazısını tebellüğ etmediği anlaşıldığından
04/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete ile ilanen tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma
yapmadığı anlaşıldığından, anılan şahıs hakkında 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile
“Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince 11.200.-TL ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile
aynımaddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve ayrıca “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”hükümleri gereğince 134.400.-TL olmak üzere toplam 145.600.-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler/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 ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının ilan tarihini 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.
2737/14/1-1

—————
İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Al-Sar Doğalgaz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin
yetkili mühendis olmadan gaz açma işlemi yaptığı ve bu suretle, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 nci
maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine aykırı harekette bulunduğu anlaşıldığından, 05/01/2012tarihli ve 3631/56 sayılı
Kurul kararı ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu
ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/15/1-1

—————
Sun Havacılık Tic. Ltd. Şti.nin Tekirdağ Çorlu Havaalanıiçin ihrakiye lisansı almaksızın söz konusu havaalanında
2011 yılında ihrakiye teslimi yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendini ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendini ihlal ettiği
anlaşıldığından, 05/01/2012 tarihli ve 3631/75 sayılıKurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 incimaddesi uyarınca, ön araştırma
ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/16/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarihli ve 3631-27 sayılı Kararı ile;“Erzurumlu Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırıakaryakıt ikmalinde
bulunarak 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının
(a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılısavunmasının süresi
içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Erzurumlu Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince
belirlenen 672.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrasıgereği 134.400,-TL olarak
uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar BankasıBahçelievler 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.
2737/17/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarihli ve 3631-28 sayılı Kararı ile;“06/01/2010 tarih ve 143 sayılı içerik analiz raporu ile tespit
edildiği üzere, Erzurumlu Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt
istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurarak ve akaryakıtı tağşiş ederek 5015 sayılıPetrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırıhareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği
anlaşıldığından, Erzurumlu Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 672.000,-TL tutarındaki idari
para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 134.400,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar BankasıBahçelievler 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.
2737/18/1-1

—————
Kurul’un 12/01/2012 tarih ve 3645/30 sayılı Kararı ile; “Küçük Kayaş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No: 342 (Pafta: Ada: - Parsel: 665) Mamak / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 30/05/2011 tarih ve BAY/939-82/29527
numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Abdurrahman ÇEÇAN - Bahar Akaryakıt ve Petrol Ürünleri’nin,
istasyonunda akaryakıta tağşiş/hile amaçlı karıştırılabilecek ürünler bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması,akaryakıt istasyonu bitişiğinde gizli yer altı tankı, düzenek ve
tertibatıbulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı
olması,sebebiyle 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, lisans
sahibinin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2737/19/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/95 sayılı Kararı ile; İvedik Organize Sanayi Bölgesi EminelSanayi Sitesi 667
Sokak No:2-4-6 Yenimahalle / ANKARA adresinde, 21/02/2008 tarihli ve MYĞ/1503-3/23873 sayılı Madeni Yağ Lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin işyerinde 07/10/2009 tarihinde
yapılan denetim sonucu alınan madeni yağ numunelerinin mineral yağ ve organik çözücü karışımından oluştuğunun tespit

edilmiş olmasıdolayısıyla, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı hareket edilmesi sebebiyle, 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, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında
faaliyet gösteren ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2737/20/1-1

—————
Kurul’un 12/01/2012 tarih ve 3645/28 sayılı Kararı ile;24/02/2009 tarih ve BAY/939-82/25646 numaralı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 18/11/2011
tarihli denetimde tespit edildiği üzere BAY/939-82/21331 numaralı bayilik lisansı sahibi EgepetTemizlik Hizmetleri İnşaat
Akaryakıt Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi’ne akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol
PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Forte Petrol
Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2737/21/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/14 sayılı Kararı ile Sandıklı-Antalya Karayolu 1.Km Sandıklı/Afyonkarahisar
adresinde faaliyet gösteren 10.03.2009 tarih ve BAY/939-82/25709 sayılı bayilik lisansı sahibi Kozahan Enerji Mühendislik
Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde;
- 03.08.2010 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 27/10/2010 tarihli ve
B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03-3529-19172 sayılı raporu ile Şirketin, tağşişve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek
ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine
aykırıhareket ettiği,
- 30.08.2010 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 18/10/2010 tarihli ve M-10/3612, M-10/3613
ile M-10/3614 sayılı raporları 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 ncimaddesinin (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; numuneye ağır ürün karıştırıldığının 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,
- 17.09.2010 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 03/12/2010 tarihli ve
B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03-3932-21271 sayılı raporu ile Şirketin, tağşişve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek
ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine
aykırıhareket ettiği,
- 23.09.2010 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 29/11/2010 tarihli ve
B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03-3881-20954 sayılı raporu ile Şirketin, tağşişve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek
ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine
aykırıhareket 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/22/1-1

—————
Kurul’un 10/01/2012 tarih ve 3637/19 sayılı Kararı ile Eskişehir Karayolu 25.Km (j26.d3.A. Pafta, 732 Parsel)
Emirdağ/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 05/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23767 sayılı bayilik lisansısahibi

Mahmut ALAŞ’ın tesisi nezdinde 24/02/2009 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının
görüşü değerlendirilmiş olup; adı geçenin sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortası
yaptırmamak suretiyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendi ve 15 inci
maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve ilgili
mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Mahmut ALAŞhakkında, üçüncü
şahıslar mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün ihlali nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.200,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.200,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/23/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/84 sayılı Kararı ile Samsun Yolu 12.Km Aşağımahmutlar/Kırıkkale adresinde
faaliyet gösteren 17/11/2006 tarih ve BAY/939-82/20588 sayılıbayilik lisansı sahibi Mustafa YÜCEL’e ait akaryakıt
istasyonu nezdinde 18.04.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde;
- TÜBİTAK MAM’ın 17.08.2010 tarih ve M-10/1950 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 ncimaddesinin
(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,
- Adıgeçenin, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 11 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 söz
konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/24/1-1

—————
Kurulun 08.12.2011 tarihli ve 3534/85 sayılı Kararı ile; “Muş Yolu Üzeri Güroymak / BİTLİS” adresinde kayıtlı
Sefvetullah Mutlu - Mutlu Petrol’ ün 11.01.2010 tarihinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin,
TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-10/339 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen,
teknik düzenlemelere uygun olmayan ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi ile 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, SefvetullahMutlu - Mutlu Petrol
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı
alt bendi ile 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 idari para cezası
uygulanmasıkararlaştırılmıştır.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 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 edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2737/25/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/103 sayılı Kararı ile Afyon-Konya Karayolu 18.Km Sülümenli/Afyonkarahisar
adresinde faaliyet gösteren 25/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23895 sayılı bayilik lisansı ve 29/02/2008 tarih ve LPGBAY/941-54/07550 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Tuana Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (Şirket)’nin, tesisi nezdinde yapılan denetimler sonucunda;
- 19.01.2010 tarihinde yapılan tespite ilişkin olarak; TÜBİTAK MAM’ın10/05/2010 tarihli ve M-10/153 sayılı raporu
ileŞirketin, 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, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortasıyaptırmamak suretiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendi ve 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 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 aykırıhareket ettiği,
- 22.02.2010 tarihinde yapılan tespite ilişkin olarak; TÜBİTAK MAM’ın08/06/2010 tarihli ve M-10/747 sayılı raporu
ileŞirketin, 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 ve 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 ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim
Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/26/1-1

—————
Şirket adına kayıtlı ve tarımsal amaçlı satış tankeri olarak lisansa işli 48 AL 383 plakalıakaryakıt tankeri ile, tarımsal
amaçlı satış haricinde diğer özel araçlara istasyon dışında akaryakıt ikmali yapması ile ilgili olarak 19/09/2011 tarih ve 34312 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yazılı savunmasıistenen BAY/939-82/21597 sayılı bayilik lisansı (02/12/2009 tarihinde
iptal) sahibi Ulaş Otomotiv Petrol Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi LimitedŞirketi’nin, süresi içinde yazılı savunmada
bulunmaması üzerine, konu Kurulun 05/01/2012 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 3631-120 sayılı
Kurul Kararı ile; tarımsal amaçlı satış tankeri olarak lisansa kayıtlıakaryakıt tankeri vasıtasıyla, tarımsal amaç haricindeki
özel araçlara da akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu
anlaşıldığından, Ulaş Otomotiv Petrol Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi LimitedŞirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728
sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynımaddenin dördüncü
fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 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 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün
içerisinde Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkının saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/27/1-1

—————
06/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27671 sayılı lisans kapsamında bayilik faaliyetinde bulunan Üçay Akaryakıt LPG
Taş. San. veTic. Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 28/09/2010 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezince yapılan analizinde teknik düzenlemelere aykırı olduğu M-10/4032-R sayılı muayene raporu
ile tespit edilmiş olup;
Kurul’un 20/12/2011 tarihli ve 3565-73 sayılı Kararı ile;teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunulması
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (d) bendine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans
sahibi hakkında 57.232,-TL idari para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler 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.
2737/28/1-1

—————
06/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27671 sayılı bayilik lisansı sahibi ÜçayAkaryakıt LPG Taşımacılık Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin, A.Menderes Mahallesi Aydın Muğla Karayolu Üzeri Çine Caddesi No:9 Ovaeymir / AYDIN
adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 29/11/2010 tarihinde yapılan denetimde, Ozan Enerji LPG akaryakıt Dağıtım ve
Nakliye Tic. A.Ş.’nin (POWERWAX, petrox) bayisi olmasına rağmen istasyonda eski dağıtıcısı CenPetrol Ürünleri Madeni
Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (skyoil) ait bayi reklam panoları ve amblemlerini bulundurduğu tespit
edilmiş olup;
05/01/2012 tarihli ve 3631-58 sayılı Kurul Kararı ile, lisans sahibinin mezkur fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci
fıkrasının (f) 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, mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu,
7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/29/1-1

—————
12/01/2012 tarihli ve 3645-51 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Elmalı Mahallesi, Ağaçarası
Mevkii (Pafta: 07-A-B, Ada: 209, Parsel: 33) Sivrihisar / Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 01.09.2010 tarihli ve
BAY/939-82/28213 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Vuslat Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Kimya ve Nakliye
Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 15590, 15591 sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve
seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin yanı sıra numunelere ağır ve
hafif ürün karıştırarak tağşişetmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (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 bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 686.784-TL tutarında idari para cezasının 5015
sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 137.356-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler 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.
2737/30/1-1

—————
12/01/2012 tarihli ve 3645-50 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Elmalı Mahallesi, Ağaçarası
Mevkii (Pafta: 07-A-B, Ada: 209, Parsel: 33) Sivrihisar / Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 01.09.2010 tarihli ve

BAY/939-82/28213 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Vuslat Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Kimya ve Nakliye
Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 15091, 15092, 15093, 15094 sayılı analiz raporlarına göre,
gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin yanı sıra
numunelere ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasıile 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (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 bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 686.784-TL tutarında idari para cezasının 5015
sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 137.356-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler 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.
2737/31/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/01/2012 tarihli ve 3645-52 sayılı Kararı ile 01.09.2010 tarihli ve
BAY/939-82/28213 sayılıistasyonlu bayilik lisansı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde dağıtıcı lisansısahibi ile
sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yapılmaması
nedeni ile 24/02/2011 tarihinde sona eren Vuslat Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Kimya ve Nakliye Limited
Şirketi’nin Elmalı Mahallesi, AğaçarasıMevkii (Pafta: 07-A-B, Ada: 209, Parsel: 33) Sivrihisar / Eskişehir adresinde bulunan
akaryakıt istasyonunda 22/10/2010 ve 08/11/2010 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 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 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrasıgereği
11.446-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.446-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler 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.
2737/32/1-1

—————
Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/96 sayılı Kararı ile Keskin-Kırıkkale Karayolu 3.Km Keskin/Kırıkkale adresinde
faaliyet gösteren 22.02.2008 tarih ve BAY/939-82/23887 sayılı bayilik lisansı sahibi Yu-Ak İnşaat Taahhüt Turizm Petrol
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 27.10.2010 tarihinde yapılan denetim sonucunda;
-TÜBİTAK MAM’ın 05/01/2011 tarihli ve B.01.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03-39-170 sayılı raporu ile Şirketin, tağşiş
ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun 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,
-Şirketin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 11
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 söz
konusu Şirketin yazılısavunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2737/33/1-1

