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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TEBLİGAT METNİ
Baytem Geri Dönüşüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin
15.05.2015 tarih ve 40540 sayılı madeni yağ lisansı başvurusu, dosyadaki eksikliklerin bildirim tarihinden itibaren on iş günü
içerisinde Kurumumuza gönderilmemesi nedeniyle Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi
gereği 13/08/2015 tarihli ve 41208 sayılı yazımız ile başvuru sahibine iade edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
8086/1-1

—————
Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687-4 sayılı Kararı ile, 19/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31904 numaralı bayilik
lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda gizli tank
bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine;
istasyondan 02/10/2014 tarihinde alınan numunelere ilişkin Ege Üniversitesi Petrol Analiz Akaryakıt Laboratuvarının
2014/E-14100901 numaralı analiz raporuna göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca BaymarTarım Gıda İnşaat
Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde
kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
30/07/2015 tarihli ve DDB.339/42-42 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
8087/1/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/5 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 noluKadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat
Anonim Şirketi tarafından Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi No:172 (Pafta:-, Ada:4202, Parsel:1) Yenimahalle Ankara
adresinde faaliyet gösteren 26.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28628 sayılı bayilik lisansı sahibi 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, konunun
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Filizler Akaryakıt Ürünleri
Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında
ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve
DDB.439/6-6 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
8087/2/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/7 sayılı kararı ile 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.09.2013 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere 11 adet belge karşılığında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Sakpet Petrol Ürünleri
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt

sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g)
bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/8-8 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
8087/3/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/4 sayılı kararı ile 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı
sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği
üzere 02.09.2013 tarih ve 0193286 sıra noluKadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat Ve İhracat Anonim
Şirketi tarafından Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi No:172 (Pafta:-, Ada:4202, Parsel:1) Yenimahalle Ankara adresinde
faaliyet gösteren 26.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28628 sayılı bayilik lisansı sahibi Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri
Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak ve 13.09.2013 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme
kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması ve
Yeni Mahalle (181) D-100 Karayolu Caddesi N:386-A (Pafta:3 Ada:- Parsel:1194) Düzce adresinde faaliyet gösteren
16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı sahibi Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak 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, 02.09.2013 ve
13.09.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar”
başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar”
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/5-5 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
8087/4/1-1

—————
Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-21 sayılı Kararı ile, 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı
(29/07/2013 tarihli 26335 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış
maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/17-17 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.

8087/5/1-1

