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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Sivas-Kayseri Karayolu Üzeri Karagöl Mevkii Gemerek SİVAS” adresinde 06.04.2012 tarih ve BAY/939-82/30795
numaralı akaryakıt bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aydınlar Turizm Seyahat Uluslararası Yolcu Taşımacılık
Petrol İnşat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Şirket) ait istasyonda 03.12.2015 tarihinde yapılan
denetimde ve denetimde tespit edilen hususlar üzerine Kurum kayıtlarında adı geçen istasyon ile ilgili yapılan incelemeler
neticesinde;
a - İstasyon otomasyon sistemine müdahale edildiği ve istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığı öte yandan
dağıtım şirketinin istemesine rağmen satışlarla ilgili istediği belge ve bilgilerin dağıtım şirketine ibraz edilmediği ve bu
durumda adı geçen istasyonun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı
Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’ nın 5 inci maddesinin 2 ncifıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket ettiği,
b - Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edildiği ve bu durumda lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
8 inci maddesinin 1 inci fıkrasına ve 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’ nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
07.01.2016 tarih ve 6062/15 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 19.02.2016 tarih ve 205 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’
e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
3099/1/1-1

—————
Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; İŞL/1682-1/24794 numaralı işleme lisansı sahibi
Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi’ nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit
edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi
gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/46 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 164 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
3099/2/1-1

—————
Bursa-İzmir Yolu 37. Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey/BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarihli 34149 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Menderes
Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/05/2014 tarihinde
yapılan denetim ve bayinin 01/01/2014-30/06/2014 tarihleri arasındaki otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde;
otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı
Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte
bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 ncifıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu aykırı olduğu; dağıtıcı harici ikmal
yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin
2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine
aykırı olduğu; değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun
tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Menderes Tarım Gıda

Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 21/01/2016 tarihli ve 6081-69 sayılı Kurul Kararı kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 17/02/2016 tarihli ve 179 sayılı Soruşturma
Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/3/1-1

—————
Bursa-İzmir Yolu 37. Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey/BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarih 34149 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Menderes Tarım
Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 19/11/2014 tarihinde yapılan
denetimde, pompa satışları ile tank dolumları arasında fark olduğunun, otomasyon sisteminin düzensiz ve sağlıksız
çalıştığının, arızalı olduğunun ve bu şekilde satış yapıldığının ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili
olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret
ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081-151 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına
karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 15/02/2016 tarihli ve 149 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin
23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/4/1-1

—————
Bursa-İzmir Yolu 37. Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey/BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarih 34149 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Menderes Tarım
Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 20/03/2014 tarihinde yapılan
denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığının, arızalı olduğunun ve bu şekilde satış yapıldığının, dağıtıcı harici
ikmal yapıldığının tespit edilmesi; 23/06/2015 tarihinde yapılan denetimde istasyona ait mali verilerin birbirini tutmadığının,
otomasyon sisteminin düzenli ve sağlıklı çalışmadığının, mal alım satımları ile otomasyon sisteminin birbirini tutmadığının, 5
ve 6 nolu yer altı tanklarının otomasyona sağlıklı bir şekilde bağlı olmadığının, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit
edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Menderes Tarım Gıda
Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081-74 sayılı Kurul Kararı kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 15/02/2016 tarihli ve 152 sayılı Soruşturma
Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/5/1-1

—————
Bursa-İzmir Yolu 37. Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey/BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarih 34149 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Menderes Tarım
Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013 tarihinde yapılan
denetim, bayinin otomasyon verileri, TÜBİTAK MAM’ın B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-405-1433 sayılı Raporu ve
TÜBİTAK MAM’ın 1320P08073001 ve 1320P08073002 sayılı Motorin Muayene Raporları birlikte değerlendirildiğinde; jet
yakıtının temin edildiğinin ve satışa konu edildiğinin tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1
inci ve 2 nci fıkralarına, 9 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1
inci ve 2 nci fıkralarına, 37nci maddesinin 1 inci fıkrasına, 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine, 44 üncü
maddesinin 6 ncı fıkrasına aykırı olduğu, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8
inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
37 nci maddesinin 1 inci fıkrasına ve 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu, otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve bu şekilde satış yapıldığının ve otomasyon sistemi arızasına ilişkin bildirimde
bulunulmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci
maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci

maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından
Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; jet yakıtının temin edildiğinin ve satışa konu
edildiğinin tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt
bendi ve aynı fıkranın (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d)
bendi uyarınca belirlenen 170.000-TL tutarında, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve bu şekilde satış
yapıldığının ve otomasyon sistemi arızasına ilişkin bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında olmak üzere toplamda 310.000-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 21/01/2016 tarih 6080-27 sayılı Kurul Kararı ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu 21/01/2016 tarih 6080-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 310.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 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 edileceğinin bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/6/1-1

—————
Zile-Çekerek Karayolu Akçakeçili Köyü Dadıkkarı Mevkii Zile/TOKAT adresinde 02.03.2010 tarih BAY/93982/27317 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (05.11.2015 tarih ve 40725 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren
Zile Barışlar Akaryakıt Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 22/04/2014 tarihinde yapılan denetimde Motorine ilişkin reklam afişi, ilan panosu ve pompadaki satış
fiyatlarının farklı olduğunun tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına;
Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine, 12 nci maddesinin 3
üncü fıkrasına, 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 4. İdare
Mahkemesi'nin 2015/577 E. sayılı dosyası ile açılmış olan davada verilen yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde, 5015
sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Zile Barışlar Akaryakıt Nakliye Otomotiv Gıda
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 21/01/2016 tarihli ve 6081-71 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 17/02/2016 tarihli ve 182 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/7/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.01.2016 tarihli ve 6069-16 sayılı Kararı ile, “Barbaros Mahallesi Ankaraİzmir Asfaltı Üzeri (Pafta No. K19c34c, Ada No.312, Parsel No.1) Ahmetli Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere
Kurumdan 07.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30558 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol
Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihli
tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu
anlaşıldığından, Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi
gereğince belirlenen 170.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 170.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.
3099/8/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-4 sayılı Kararı ile İHR/3312-1/29700 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Affan
Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin
9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim
Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Affan Havacılık Akaryakıt Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 22/02/2016 tarihli
ve 238 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
3099/9/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.01.2016 tarihli ve 6069-17 sayılı Kararı ile, “Veysel Karani Mahallesi
Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) Afyonkarahisar” adresinde faaliyette bulunmak üzere
Kurumdan 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret
ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılı içerisinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı faaliyetinde bulunarak 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g)
bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.
3099/10/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-6 sayılı Kararı ile İHR/1393-5/23382 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Atılım
Petrol Denizcilik Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, İHR/1393-5/23382
sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Atılım Petrol Denizcilik Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Limited Şirketi hakkında
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 doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 22/02/2016 tarihli ve 223 sayılı Soruşturma Raporu
savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
3099/11/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-7 sayılı Kararı ile İHR/2499-1/27501 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Batı
Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi
ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 22/02/2016 tarihli ve 222
sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
3099/12/1-1

—————
Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-25 sayılı Kararı ile; “Delielmacık Köyü Çingentarla Mevkii Ada: Pafta:
İ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/11/2013 tarihli ve BAY/93982/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 09/01/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 07/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat panosunun fiyatları göstermediği
tespit edildiğinden, bu fiilin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendi ve
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olması nedeniyle hazırlanan 289/31-17
sayılı Soruşturma Raporu neticesinde ilgili firma hakkında 72.751 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751 TL TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat 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 yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/13/1-1

—————
Kurul’un 04.02.2016 tarihli ve 6102-39 sayılı kararı ile 04.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30069 sayılı bayilik lisansı
sahibi Ceren Yıldız’ın, “Aksaray Yolu Üzeri 7. Km. Boğaz Köyü Nevşehir” adresinde BAY/939-82/28405 sayılı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Havva Zeynep Yıldız – Ata Petrol’e ait istasyonda yapılan tespite göre; Havva Zeynep
YILDIZ-Ata Petrol adına faturalandırarak akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek
yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığının tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında 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 Ceren Yıldız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23.02.2016 tarihli ve 272 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.
3099/14/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/33 sayılı Kararı ile; MYG/2901-2/28662 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ekin
Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte
bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7'nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi
KullanımTalimatı’nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, MYG/2901-2/28662 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup hazırlanan
09/03/2016 tarihli ve 389 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi
ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine
varılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/15/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/84 sayılı Kararı ile; MYĞ/3304-3/29697 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012
yılında Ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliği’ nin 7 ncimaddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, MYĞ/3304-3/29697 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup hazırlanan 09/03/2016 tarihli ve 391 sayılı
Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin
9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim
Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine varılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/16/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/86 sayılı Kararı ile; MYĞ/2641-4/27990 sayılı madeni yağ lisansı sahibi ErEndüstri Petrol Kimya Madeni Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kuruma 2012 yılında Ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi
ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım
Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, MYĞ/2641-4/27990 sayılı madeni yağ lisansı sahibi ErEndüstri Petrol Kimya Madeni Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup hazırlanan
09/03/2016 tarihli ve 387 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi
ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine
varılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/17/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/88 sayılı Kararı ile; MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni yağ lisansı sahibi G.D.S.
Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Temizlik Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin
7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni yağ lisansı sahibi G.D.S. Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol
Ürünleri Turizm Temizlik Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş
olup hazırlanan 09/03/2016 tarihli ve 385 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin
7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği netice ve
kanaatine varılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/18/1-1

—————
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-1 sayılı Kararı ile;
04/06/2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 numaralı Dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt ve
Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin BAY/590-283/15228 numaralı bayilik lisansı sahibi Özhancan Petrol
Nakliyat Taahhüt Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olan bayilik
sözleşmesini 09/02/2015 tarihinde karşılıklı olarak feshetmelerine rağmen durumu Kurumumuza bildirmemesi hususunun,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin (o) bendinin (3) no’lu alt bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle konunun detaylı bir
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 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, Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup verilmiş olup, bu çerçevede
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca DDB.20321/1-10 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3099/19/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/24 sayılı kararı ile 07.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31479 sayılı bayilik lisansı
sahibi FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere
a) 2013 yılı içerisinde muhtelif faturalar karşılığında YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi’nden akaryakıt alımı gerçekleştirmek 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,
b) 2013 yılı içerisinde muhtelif faturalar ile bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı YSF Akaryakıt Nakliyat
Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret 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 FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat 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 25.02.2016 tarihli ve 293 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.
3099/20/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/25 sayılı kararı ile 14.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31895 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif fatura ile 2013 yılı içerisinde bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı
YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret 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 Us-Er Petrol Ürünleri Nakliyat
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 25.02.2016 tarihli ve 288 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.
3099/21/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/39 sayılı kararı ile 26/09/2014 tarihinde 10/08/2012 tarihli ve BAY/93982/31378 numaralı Bayilik Lisansı sahibi İlkay Burak Akçay’a ait akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde İlkay Burak
Akçay’ın;
a) Vaziyet planında olmayan tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla
değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu,
b) 19/03/2014-26/09/2014 tarihleri arasında Hema Akaryakıt Dağıtım Uluslararası Nakliye İnşaat Gıda İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi olmasına rağmen, lisansına konu akaryakıt istasyonunda farklı dağıtım
şirketinin kanopi ve reklam giydirmeleri ile piyasa faaliyetine devam ettiğinin tespit edildiği ve dolayısıyla söz konusu lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 4 üncü maddesinin 1 inci ve
2 nci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) 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 İlkay Burak Akçay hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde
kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
22/02/2016 tarihli ve 244 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.
3099/22/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/169 sayılı kararı ile MYG/3056-3/28923 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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 lisans sahibi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 264 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.
3099/23/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/174 sayılı kararı ile MYG/3096-1/29059 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda
belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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 lisans sahibi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 270 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.
3099/24/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/177 sayılı kararı ile MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Or-San
Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin
Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi
ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 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
lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 263 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.
3099/25/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6092-8 sayılı Kararı ile; Flamingo Grup Petrol Ürünleri, Danışmanlık, Güvenlik,
Temizlik, Nakliyat, İnş. Hayvancılık Tic. ve San. Ltd Şti hakkında:
i. Akaryakıt istasyonundaki 2 ve 3 numaralı tanklarda gizli düzenek bulunması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 1.039.000,-TL. idari para
cezası,
ii. Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle,5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile, “5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 1.039.000,TL. idari para cezası,
olmak üzere toplam 2.078.000,-TL idari para cezası uygulanmasına,
iii. İlgili lisans sahibinin fiilinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık
suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerinin durmayacağına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 2.078.000,- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3099/26/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6092-9 sayılı Kararı ile; numaraları dağıtıcı lisansı sahibi Mmg Petrol Dağıtım ve
Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin; kendi bayisinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (l) bendini ihlal etmesi ve süresi içerisinde yazılı savunmasını Kuruma ibraz etmemesi nedeniyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 5”015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 259.825,-TL. idaripara
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 259.825,- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3099/27/1-1

—————
Kurul’un 18/02/2016 tarihli ve 6118-28 sayılı Kararı ile; Saygün Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda İnşaat Reklamcılık
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında, “Ankara-Adana Karayolu 115.Km. Şereflikoçhisar /ANKARA” adresinde, 21/09/2006
tarih ve BAY/923-69/20006 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Enver SOYSAL’dan akaryakıt
temin etmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının 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
aykırılık teşkil ettiğinden, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, 170.000,-TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3099/28/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-10 sayılı Kararı ile İHR/843-8/18735 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi
İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi
ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım
Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi hakkında
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 doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 22/02/2016 tarihli ve 245 sayılı Soruşturma Raporu
savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
3099/29/1-1

—————
Kurul’un 04/02/2016 tarihli ve 6102-34 sayılı Kararı ile DAĞ/4433-1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı
sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olan BAY/939-82/34779 lisans numaralı
Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait
akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (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 Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 257 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.
3099/30/1-1

—————
Kurul’un 11/02/2016 tarih ve 6110-31 sayılı Kararı ile, MYĞ/2641-1/27987 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Petrostand Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim
Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit
edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18
inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine 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
adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince
düzenlenen 08/03/2016 tarih ve 360 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.
3099/31/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-25 sayılı kararı ile MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sistem
Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılında “Madeni Yağ
Ürün Hareketleri” bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine 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 mezkûr Şirket hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 26/02/2016 tarihli ve 309 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.
3099/32/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-27 sayılı kararı ile MYĞ/3667-1/30511 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Sosan Yağ Sanayii A.Ş.’nin, Kuruma 2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri”
bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi
Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine 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 mezkûr Şirket hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 26/02/2016 tarihli ve 313 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.
3099/33/1-1

—————
Kurul’un 11/02/2016 tarihli ve 6110-18 sayılı Kararı ile BAY/939-82/27690 sayılı (24/02/2014 tarih ve 6602 sayılı
Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Tez-Mir Akaryakıt ve LPG Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin;
a)
Akaryakıt
istasyonundan 17/09/2012 tarihinde
alınan
numunelere
ilişkin Tübitak MAM’ın 1220P00858002 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve
ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 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,
akaryakıta kerosen ve yağ karıştırarak 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 aykırı hareket ettiği,
b) 19/09/2012 tarihinde gerçekleştirilen tespite göre, istasyonda gizli tank bulundurmak suretiyle 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e)
bendine
aykırı
hareket
ettiği,
bahse
konu
gizli
tanktan
alınan
numunelere
ilişkin Tübitak MAM’ın 1220P00858001 nolu analiz raporuna göre, 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 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 Tez-Mir Akaryakıt ve LPG Ürünleri Nakliye Gıda 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 04/03/2016 tarihli ve 341 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.
3099/34/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-29 sayılı kararı ile MYĞ/3333-1/29766 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Tuana Kimya İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Temmuz ayına
ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri” bildirimini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması
karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 ncimaddesi
ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine 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 mezkûr Şirket
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/02/2016 tarihli ve 315 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.
3099/35/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-13 sayılı Kararı ile İHR/1567-3/24174 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi
Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılında yapması gereken bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte
bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım
Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında
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 doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 23/02/2016 tarihli ve 283 sayılı Soruşturma Raporu
savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
3099/36/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-30 sayılı kararı ile MYG/2901-1/28661 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Vizyon
Grup Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimya Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı
Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri” bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile
mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim
Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine 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 mezkûr Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/02/2016 tarihli ve 316 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.
3099/37/1-1

—————
Kurul’un 21.01.2016 tarihli ve 6080-50 sayılı Kararı ile; İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan
İşbirliği Protokolü kapsamında Çaybaşı Mah. İzmir-Aydın Karayolu No:32 Torbalı, İZMİR adresinde faaliyet gösteren
14.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29143 sayılı bayilik lisansı (26.9.2012 tarihinde iptal) sahibi Zeydal Petrol Nakliye Turizm
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 04/10/2012 tarihinde yapılan tespitte, dağıtıcısı olan Siyam Petrolcülük
San. ve Tic. A.Ş. dışında farklı bir kişiden akaryakıt temin etmeniz ve bunun yanında otomasyon sistemini çalıştırmaksızın
faaliyete devam etmenizin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazılı savunmanız istenmiştir.
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 Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 14/07/2015 tarihli ve 5661-8 sayılı
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13/07/2015 tarih ve DDB.58/6-6 sayılı Soruşturma
Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;
a) Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin dağıtıcısı olan Siyam Petrolcülük
San. ve Tic. A.Ş. dışında farklı bir kişiden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
ve ikinci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,
b) Otomasyon sistemini çalıştırmaksızın faaliyetine devam etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
hükümlerine ayrıca, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (14) nolu fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının
yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci Fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu,
c) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında dağıtıcısı dışında farklı bir kişiden akaryakıt temin etmesi fiili için, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası (a) bendinin (4) nolu alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 163.111, -TL. tutarında; Otomasyon sistemini çalıştırmaksızın faaliyetine devam etme fiili
için 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası (b) bendinin (3) nolu alt bendi ve dördüncü fıkrası ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası olmak üzere toplam 231.073.-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 231.073.-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
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 İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3099/38/1-1

—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul
kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü
aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü
uyarınca, 02.12.2010 tarihli ve MYĞ/2901-4/28664 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi HG GRUP MADENİ YAĞLARI
VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE TURİZM GIDA İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK Belgelerinin geçerliliğini yitirdiği
anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK Belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün
içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate
alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3106/1/1-1

—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul
kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü
aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü
uyarınca, 08/06/2011 tarih ve MYĞ/3266-5/29595 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Sinoil Madeni Yağları Kimyasalları
Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini
yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen
15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate
alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3106/2/1-1

—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul
kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü
aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü
uyarınca, 25.09.2014 tarihli ve MYĞ/5232-3/34724 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi HBT PETROL ÜRÜNLERİ
OTOMOTİV GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK
belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK Belgelerini ve
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilmiş olan 22.08.2014 tarihli ve 32 sayılı İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı’nın Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2016 tarihli ve 678 sayılı Oluru ile iptal edilmesi nedeniyle
“Ortakonak Mahallesi 14332. Sokak No:19 Karatay / KONYA” adresindeki tesisine ait ve MYĞ/5232-3/34724 numaralı
madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate
alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3106/3/1-1

—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul
kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü
aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü
uyarınca, 09/11/2006 tarihli ve MYĞ/975-2/20523 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi HAZAREL KİMYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ile TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans
sahibinin geçerli Kapasite Raporu ile TSE/TSEK Belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA”
adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona
erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3106/4/1-1

—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul
kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü
aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü
uyarınca, 24/04/2006 tarih ve MYĞ/738-6/16831 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi TAT-RA Petrol ve Petrol Ürünleri
Madeni Yağlar Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin
geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin ilânen tebliğ
tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
3106/5/1-1

—————
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma,
bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul
kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması
üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının
istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü
aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, f) Lisans verme
aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine
getirilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 25/03/2008 tarih ve MYĞ/1548-1/24082 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi
GLOBAL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu, TSE/TSEK Belgeleri
ve Marka Tescil Belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu, TSE/TSEK
Belgeleri ve Marka Tescil Belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi
gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

