Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
07.06.2010 tarihli ve BAY/939-82/27804 numaralı (26/09/2011 tarihli ve 4388 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal
edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi Mihalıççık Caddesi No: 37 Mihalıççık ESKİŞEHİR adresinde
faaliyet gösteren Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı
faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde
herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-29 sayılı Kararı ile Beypet Akaryakıt İnşaat
Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/1/1-1

—————
15.01.2009 tarihli ve BAY/939-82/25473 numaralı (06/02/2012 tarihli ve 387 sayılı Başkanlık Olur'u ile
sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ankara Asfaltı Uluyol Mevkii No:9 Bağyurdu Kemalpaşa İZMİR
adresinde faaliyet gösteren Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı
Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza
süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-13 sayılı Kararı ile Den-Ar
Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 815.555.-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/2/1-1

—————
Kurul’un 29/01/20105 tarihli ve 5451-32 sayılı Kararı ile; “Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli
(Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/93982/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’in 2013 yılında dağıtıcısı
olan POİL Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi haricinde “Yenidoğan Mahallesi Bankalar Caddesi Köksallar
İşhanı No:2/19 KIRIKKALE” adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2006 tarih ve BAY/681-78/16155 numaralı bayilik
lisansı alan ancak 13/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat
İhracat Limited Şirketi ve “Konya Yolu 55. Km. Çimşit Köyü (Ada:2, Parsel:1) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette
bulunmak üzere 18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013 tarihinde lisansı
iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited
Şirketi’nden akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın,
soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması için Derya ÇİÇEK’inyazılı savunmasının alınmasına karar
verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2968/3/1-1

—————
Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/43 sayılı kararı ile 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32040 sayılı bayilik lisansı
sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit
edildiği üzere 02.09.2013 tarih ve 0193286 sıra nolu fatura ile Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Ticaret Ve
Sanayi Anonim Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak ve istasyonunda faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt bulundurmak
suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca söz konusu
tüzel kişinin yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi,
akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
2968/4/1-1

—————
20.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29756 numaralı (21.06.2013 tarihli 22094 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi Ambarcık Mevkii E80 Karayolu Çardaklı Kasabası Atkaracalar/
ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015
sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-14 sayılı Kararı
ile Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 978.666.-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 978.666.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/5/1-1

—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/47 sayılı Kararı ile, 27.08.2010 tarihli ve BAY/939-82/28207 sayılı bayilik lisansı
sahibi Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan
denetimde 2012 yılında A-660801, A-660802, A-660803, A-660804, A-660825, A-660826, A-660827, A-660830, A-660832
sayılı faturalar ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal
etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı ve süresinde savunma yapmadığı
anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/6/1-1

—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/52 sayılı Kararı ile, 10.09.2007 tarihli ve BAY/939-82/22895 sayılı bayilik lisansı
sahibi Şanspet Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan
denetimde 2013 yılında A-068641 ve A-068644 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt
sattığı ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince
belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin 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 Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/7/1-1

—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/54 sayılı Kararı ile, Vedat Çoşkun’un 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2013
yılında A-073601, A-073607, A-073613, A-073617, A-073622 sayılı fatura ile motorini Çiftçioğlu Hayvan
ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde
bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Vedat Çoşkun hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince
belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin 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 Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/8/1-1

—————
Kurul’un 03/02/2015 tarih ve 5460/62 sayılı Kararı ile; 03/06/2011 tarih BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı
(17/05/2013 tarihinde sonlandırılmıştır) kapsamında, tespit tarihi olan 27/04/2012 itibariyle, Raman Akaryakıt Dağıtım
Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu
Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin, dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8
inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 163.111,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 163.111,- 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 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 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.
2968/9/1-1

—————
Kurul’un 03/02/2015 tarih ve 5460/73 sayılı Kararı ile; 18/08/2005 tarih ve BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı
(17/05/2012 tarihinde iptal) kapsamında, tespit tarihi olan 09/03/2012 itibariyle, Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi bayisi olarak Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresinde
faaliyet gösteren Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi'nin; dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine ve istasyon otomasyon sistemine müdahale etmek suretiyle, 1240
sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 numaralı alt bendi ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkur şirket hakkında toplamda 231.073,- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 231.073,- 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 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 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.
2968/10/1-1

—————
Kurul’un 03/02/2015 tarih ve 5460/39 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba sitesi 1006 Sok. D Blok
No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları
Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA Mühendislik firmasının, bazı abonelerinin iç tesisat ve kolon tesisatı proje ve inşaat
işlerini tamamlamadığı ve faaliyet gösterdiği adresten ayrılmış olup bu durum hakkında Kurumumuza herhangi bir bildirimde
bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunmanız talep edilmiş ancak bahse konu yazılı savunmanızı
göndermediğiniz anlaşılmış olup hakkınızda ihtar uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı
tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2968/11/1-1

—————
Kurul 29/01/2015 tarih ve 5451-1 sayılı Kararı ile; 18/09/2013 tarihinde yapılan denetimde 30/10/2012 tarih ve
BAY/939-82/31706 numaralı bayilik lisansı sahibi Döğeroğlu Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda İmalat İnşaat
Taahhüt Turizm Nakliye İşletme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarı No:599 (Pafta: 2
Ada: - Parsel: 1357) UŞAK” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin kurulu olmaması, sözleşmeli
dağıtıcısı ile sözleşme feshinden önce otomasyon sistemine veri akışının sağlıklı olmaması/arızalı olması ve 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin 9 ve 10 uncu fıkraları dikkate alınarak yükümlülüğünün devam etmesine rağmen (yeni dağıtıcı
ile anlaşana ya da bayilik lisansı sonlanana kadar) sözleşme imzaladığı dağıtım şirketi olan Makro Petrol Ürünleri Otomotiv
Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait kanopi ve reklam giydirmelerinin olmaması sebebiyle
16/01/2014 tarih ve 4834-131 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden alınan yazılı savunma dikkate alınarak lisans
sahibi hakkında idari para cezası uygulanmamasına karar vermiştir.
Karar 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/12/1-1

—————
27.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31821 sayılı bayilik lisansı sahibi Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’ne ait
akaryakıt istasyonunda 28.02.2013 tarihinde yapılan tespite göre; söz konusu Bayilik Lisansı sahibinin, eski dağıtıcısına ait
belirtileri kullanmaya devam ettiğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, 18.12.2014 tarih ve 5367-11 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön
araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/13/1-1

—————
11.02.2013 tarihinde yapılan tespite göre, “Delielmacık Köyü, Cingenterla Mevkii (Pafta:İ23b13a Ada: Parsel:46)
Bozüyük/BİLECİK” adresinde faaliyet gösteren 27.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31821 sayılı bayilik lisansı sahibi Kebir
Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin, eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanmaya devam etmek ve dağıtıcısına ait belirtileri
istasyonda bulundurmamak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve
4788-54 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 175.833,- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank),
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 İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/14/1-1

—————
04.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28817 numaralı (10/05/2013 tarihli ve 17474 sayılı Başkanlık Olur'u ile
sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-400 Karayolu Üzeri Yılankale Karşısı Ceyhan ADANA adresinde
faaliyet gösteren İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı
Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza
süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-22 sayılı Kararı ile İray Pet
Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/15/1-1

—————
28.08.2008 tarihli ve BAY/939-82/24969 numaralı (26/12/2011 tarihli ve 6046 sayılı Başkanlık Olur'u ile
sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Bağdat Mahallesi No: 40 UzuntarlaKartepe KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015
sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-23 sayılı Kararı
ile Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/16/1-1

—————
Kurul’un 29/01/20105 tarihli ve 5451-30 sayılı Kararı ile; “Konya Yolu 55. Km. Çimşit Köyü (Ada:2, Parsel:1)
Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı
alan ancak 21/01/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda
Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 yılında lisanssız olarak “Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü
Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel: 296) ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/93982/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’e çok yüksek miktarda
akaryakıt satışı yaparak dağıtıcı olarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma
raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması için Kulu Grup
Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2968/17/1-1

—————
25.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29786 numaralı (27/07/2012 tarihli ve 2285 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal
edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Mevkii/ DÜZCE adresinde faaliyet
gösteren Mesut ÖZ’ün, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat
yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015
tarihli ve 5460-8 sayılı Kararı ile Mesut ÖZ hakkında 978.666.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 978.666.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/18/1-1

—————
Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/46 sayılı kararı ile 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi BAY/939-82/32923 sayılı
bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 02.09.2013 ve
13.09.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon
sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından
izinsiz müdahalelerin 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı
5 inci maddesinin (11) inci bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle
ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi,
akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
2968/19/1-1

—————
Kurulun 18.12.2014 tarihli ve 5367/14 sayılı Kararı ile Manisa Akhisar Yolu Üzeri Kayışlar Köyü Mevkii SaruhanlıManisa adresinde faaliyet gösteren MUSRA PETROL İNŞAAT TEKSTİL TURİZM NAKLİYAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, 03/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 45 KA 1894 plakalı tankerle araç depolarına akaryakıt
ikmali yapmanızın lisanssız bayilik faaliyeti olması, bu fiiliyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi hükmü uyarınca yürüttüğünüz akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin
yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" fiilini işlediği,
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine
gerek olmaksızın soruşturmaya, MUSRA PETROL İNŞAAT TEKSTİL TURİZM NAKLİYAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’ nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2968/20/1-1

—————
30.04.2010 tarihli ve BAY/939-82/27636 numaralı (07.03.2014 tarihli ve 8111 Sayılı Karar ile
sonlandırılan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Dumlupınar Mahallesi 2. Caddesi No:11 Yalova Kaptan İş Merkezi,
Kat:3 Merkez AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış
olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve
5460-24 sayılı Kararı ile Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/21/1-1

—————
11.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 numaralı (23/12/2011 tarihli ve 6032 sayılı Başkanlık Olur'u ile
sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü BOLU adresinde faaliyet
gösteren Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı
Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza
süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-15 sayılı Kararı ile Pet-Ta

Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 815.555.-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/22/1-1

—————
06.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı (29.07.2013 tarihli 26335 sayılı Kararla ile sonlandırılan)
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Afyon Antalya Karayolu, 20. Km. Akören Kasabası Sinanpaşa/ AFYONKARAHİSAR
adresinde faaliyet gösteren Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015
sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-19 sayılı Kararı
ileVospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
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