Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurulun; 24/05/2012 tarihli ve 3847-60 sayılı Kurul 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 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’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
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek yağ-solvent karışımınıistasyonunda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu’nun“Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
“Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleriİthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynımaddenin dördüncü
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
uyarınca belirlenen 147.933.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/1/1-1

—————
Kurulun; 07/06/2012 tarihli ve 3874-23 sayılı Kurul Kararı ile “Elmalık Köyü Ömerler Mevki D-100 Karayolu Üzeri
(Parsel No. 372)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 21/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29765 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 04/01/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Adalet Akaryakıt Taşımacılık IsıSistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı
alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına 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 hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/2/1-1

—————
06/06/2012 tarih ve 3866-39 sayılı Kurul Kararı ile, 20/05/2010 tarih ve MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ
lisansı kapsamında “Organize Sanayi Bölgesi 16 Ada 2. Bölge 1/A DİYARBAKIR” adresinde faaliyet gösteren Asos Madeni
Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 16/03/2011 tarihli tespite göre, temin ettiği baz yağını Mehmet KONUR Onur Petrol’e ait akaryakıt istasyonuna boşaltmak suretiyle sahibi olduğu madeni yağ lisansının kapsamınıizinsiz bir şekilde
kendi inisiyatifinde genişletmesi sebebiyle, mezkûr tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına dair 28/12/2011 tarih ve
3609-36 sayılıKurul Kararı ile lisans sahibinin konuyla alakalı herhangi bir yazılı savunma göndermediği birlikte
değerlendirilmiş ve ilgilinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynıYönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı hareket
etmesi nedeniyle anılan lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)

numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” uyarınca 308.194, -TL. tutarında idari para cezasıuygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194, -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 yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir.
6530/3/1-1

—————
Kurulun 01/06/2012 tarihli ve 3856-15 sayılı Kararı ile; İzmir Yolu 7.Km. Polis Okulu Karşısı Pamukçu Kasabası/
BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 05/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27654 numaralı (02/06/2011 tarihli ve 1935
sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bal-Kes Petrol Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin, akaryakıt istasyonundan 29/03/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/689
nolu analiz raporuna göre, akaryakıtı tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal
marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Bal-Kes Petrol Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğtarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6530/4/1-1

—————
Kurul’un 09/05/2012 tarih ve 3826/12 sayılı Kararı ile; “Bodrum Milas Karayolu Kemikler Köyü
Milas/MUĞLA”adresinde faaliyette bulunan 09/10/2007 tarih ve BAY/939-82/23100 numaralıbayilik lisansı sahibi Egecan
Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Kemikler Şubesi Akaryakıt İstasyonu
İşletmesi’nin 17/03/2009 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği
anlaşıldığından, mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 134.400, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılıKabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara BahçelievlerŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol PiyasasıKanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemelerinde 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.
6530/5/1-1

—————
Kurul’un 09/05/2012 tarih ve 3826/18 sayılı Kararı ile; “Milas-Bordum Karayolu Üzeri Dörttepe Köyü Mevkii
Milas/MUĞLA” adresinde faaliyet göstermek üzere kendisine 22/06/2006 tarih ve 05217 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı
(04/02/2008 tarihinde iptal) verilmiş olmasına rağmen, 13/03/2008 tarihinde yapılan denetimde lisanslı tesisini 23/09/2007 ve
24/09/2007 tarihlerinde “Taşkaya Petrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi”ne Kurul izni olmadan
kullandıran“Erdal İnşaat Turizm Tekstil Petrol Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi”nin, lisanslı tesisinde ilgili
düzenlemelere uygun hareket etmek koşuluyla faaliyet göstermesi gerekirken, söz konusu lisanslıtesisini Kurul izni olmadan
bir başkasına kullandırmasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümlere aykırı olduğu
anlaşıldığından, mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 236.728, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılıKabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
ait“TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41” numaralı hesaba 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 Mahkemelerinde
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.
6530/6/1-1

—————
Kurul’un 24/05/2012 tarihli ve 3847-92 sayılı Kararı ile, 13/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/785-293/04731 numaralı
otogaz bayilik lisansı kapsamında “FevzipaşaMahallesi Turgutlu Yolu Çamlaraltı Mevkii Aşağıçobanisa MANİSA”
adresinde MevlütSelman AKKAYA tarafından işletilen otogazistasyonunda 25/01/2010 tarihinde yapılan tespite göre,
istasyonda çalışan LPG dolum personelinin “LPG Yetkili Personel Belgesi”ninbulunmaması sebebiyle anılan lisans sahibinin
5307 sayılı SıvılaştırılmışPetrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine, ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket etmesi sebebiyle 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 gerçek kişinin
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, anılan şahsın konu ile ilgili olarak yapacağı yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/7/1-1

—————
Kurul’un 01/06/2012 tarihli ve 3856/23 sayılı kararı ile 10.02.2010 tarih ve BAY/939-82/27198 numaralıistasyonlu
bayilik lisansı sahibi Bir-Kan Petrol Ticaret ve Sanayi LimitedŞirketi’nin istasyonundan 12/04/2011 tarihinde alınan motorin
numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 10.05.2011 tarihli ve M-11/859, M-11/860 sayılı analiz raporlarına göre,
Akaryakıta yağ ve solventkarıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol
PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi
taktirdesüresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
6530/8/1-1

—————
Kurul’un 01/06/2012 tarihli ve 3856/22 sayılı kararı ile 21.03.2005 tarih ve BAY/463-920/09555 sayılı bayilik lisansı
sahibi Dörtel Akaryakıt ve Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.06.2011 tarihinde yapılan denetimde, TÜBİTAK MAM’ın
18/07/2011 tarihli ve M-11/1885 sayılı analiz raporuna göre, Akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin;
5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendine ve 18
inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği; ayrıca
akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine
konu etmek ve gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları
ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile
18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
6530/9/1-1

—————
Kurulun 06/06/2012 tarih ve 3866-44 sayılı Kararı ile; “Süleyman Suat Mahallesi Gül Sokak No:16 Ahmetli/Manisa”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28447 sayılı bayilik lisansı sahibi
PetropolPetrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 14.09.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli
olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşişve/veya
hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait
numunelere ilişkin M-11/2712 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel kişinin bu
şekilde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para
cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasıgereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemeleri’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6530/10/1-1

—————
Kurulun 04/04/2012 tarih ve 3766-51 sayılı Kararı ile;10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı
kapsamında“İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No:5 Turgutlu / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 27.06.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede
yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu
akaryakıta ait numunelere ilişkin 2713 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel
kişinin bu şekilde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve
18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
İz Petrol Nakliyat ve İnşaat 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 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının,
mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemeleri’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6530/11/1-1

—————

06/06/2012 tarihli ve 3866-42 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km.
(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin dağıtıcısı olmayan 06 HPY 91 plakalı araçtan akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8
inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c)
ve (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “8. maddenin ihlali” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 739.666TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 147.933-TL idari para cezası olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/12/1-1

—————
Kurul’un 01/06/2012 tarih ve 3856-35 sayılı Kararı ile, 08.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26651 sayılı bayilik lisansı
(16/05/2012 tarihinde iptal) sahibi Menduh YALÇINKAYA’ya ait, Antalya Yolu Üzeri AligözMevkii No:29 Akalan
Acıpayam/ DENİZLİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan, 05/02/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan
akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizlerinde, söz konusu numunelerin yeterli
şart ve seviyede marker ihtiva etmediği ve teknik düzenlemelere uygun olmadığının M-10/554 sayılı analiz raporu ile tespit
edildiği, dolayısıyla mezkûr gerçek kişinin 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi ile 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı
hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın
Menduh YALÇINKAYA’nın yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530
Yüzüncüyıl/ANKARA”adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğedilir.
6530/13/1-1

—————
Kurul’un 07/06/2012 tarih ve 3874/26 sayılı Kararı ile K.Karacaören Kasabası Seka Mahallesi Milli Egemenlik
Caddesi:134 (7 Pafta 3546 Parsel) Çay/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 22.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28477
sayılı bayilik lisansı ve 03/11/2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/010868 sayılı LPG otogaz bayilik sahibi Murat YILDIRIM’ın
tesisi nezdinde yapılan denetimler ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş
olup; Adı geçenin, akaryakıt istasyonunda 07.12.2010 tarihinde yapılan tespitte vaziyet planında yer almayan gizli yer altı
tankıtespit edilmesi nedeniyle, 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, adı geçenin, bağlı LPG otogaz
istasyonunda 04.03.2011 tarihinde yapılan tespitte "Sorumlu Müdür Belgesi" ve "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi
olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendi, 14 üncü ve 15
inci maddeleri ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) PiyasasıEğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği,
adı geçenin, ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılısavunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Murat YILDIRIM
hakkında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19
uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasıve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.446,-TL tutarında ve LPG otogaz
istasyonunda "Sorumlu Müdür Belgesi" ve "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle,
5307 sayılı Kanunun 16 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen her iki fiil için ayrı 61.638,-TL uygulanmak üzere toplamda
123.276,-TL tutarında olmak üzere nihai olarak toplamda 134.722,-TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.722,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci 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 petrol piyasasına ilişkin cezalar için

TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin cezalar için TR06 0001
5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ve 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 Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına 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.
6530/14/1-1

—————
Kurul’un 24/05/2012 tarih ve 3847/74 sayılı Kararı ile; “Arsa Köyü Fethiye/MUĞLA” adresinde faaliyette bulunan
13/09/2007 tarih ve BAY/939-82/22932 numaralı bayilik lisansı (04/03/2010 tarihli ve 730 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal
edilmiştir.) sahibi Nano Petrol Ürünleri Kuyumculuk İnşaat Taahhüt İthalatİhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait
akaryakıt istasyonunda 22/12/2009 tarihinde yapılan denetimde, ilan panosu bulundurulmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu’ nun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına ve Petrol PiyasasıFiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, mezkur şirket hakkında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 11.200, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
“TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğedildiği 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 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/15/1-1

—————
Kurulun 01/06/2012 tarihli ve 3856-17 sayılı Kararıile; Susurluk-Bursa Karayolu 9.Km Tahtaköprü Mevkii
Karapürçek Susurluk/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 01/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29237 numaralı
(09/04/2012 tarihli ve 1067 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Oğuz Akaryakıtİnşaat
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, akaryakıt istasyonundan 25/06/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK
MAM’ın M-11/1931, M-11/1932, M-11/1933 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıtıtağşiş etmek ve akaryakıt istasyonunda
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılıPetrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğtarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6530/16/1-1

—————
03/05/2012 tarihli ve 3817/63 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km.
(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin istasyonda 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 Osmanlı Petrol
Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun
getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir.”hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında

Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği
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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/17/1-1

—————
06/06/2012 tarihli ve 3866-41 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km.
(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 704, 705 ve 707 sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin yanı sıra numunelerin tağşiş edilmesinin
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 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Osmanlı Petrol Turizm
Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 739.666-TL
tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 147.933-TL idari para cezası olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/18/1-1

—————
03/05/2012 tarihli ve 3817/62 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km.
(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 15376, 15377 ve 15378 sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve
seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin yanı sıra numunelerin
tağşişedilmesinin 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, Osmanlı Petrol
Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 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 686.784TL 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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/19/1-1

—————
Kurulun; 24/05/2012 tarihli ve 3847-32 sayılı Kurul Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel
No.1129)/BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin; 15/11/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmesinin; Kanunun “Bayiler” başlıklı8 inci maddesinin birinci fıkrasında“bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış
sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi
olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası

Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer
alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve
bayilerin bayisi olduklarıdağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, PetTa Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 147.933.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6530/20/1-1

