Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
0070602727 vergi kimlik numaralı, İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı No:82 Başakşehir/ İSTANBUL adresli ADD
İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle
yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma
ulaşmamış olup Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-48 sayılı Kararı ile ADD İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.
hakkında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67,962.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/1/1-1

—————
1400356899 vergi kimlik numaralı, Merkez Mh. İsmetpaşa Akgün İş Merk .Kat.3 No:1/18 Kağıthane/ İSTANBUL
adresli Balyoz İnşaat Nakliye Rek. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti
yapması nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir
yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-50 sayılı Kararı ile Balyoz İnşaat Nakliye Rek. Paz.
San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 67,962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/2/1-1

—————
Kurul’un 27/08/2014 tarih ve 5193-20 sayılı Kararı ile, 11/01/2011 tarih ve BAY/939-82/28844 numaralı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren, fakat lisansı 27/11/2013 tarihinde sonlandırılan Baydağ Petrol İnşaat Otomotiv Gıda
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 10/04/2013 tarihinde, dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Askar Akaryakıt
Dağıtım ve Pazarlama Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması
sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı fıkranın (d)
bendi hükmü gereği beşte bir şeklinde dikkate alınarak 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasını
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-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 hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30
gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/3/1-1

—————
Kurul’un 10/09/2014 tarihli ve 5211-8 sayılı Kararı ile Oba Mahallesi Özbek Küme Evleri No:4 Ballışeyh/Kırıkkale
adresinde faaliyet gösteren 27.07.2009 tarih ve BAY/939-82/26345 sayılı bayilik lisansı sahibi Burhan Sarıoğlu- Zigana
Petrol İstasyonu’nun tesisi nezdinde 23.02.2012 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının
konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:

- ODTÜ PAL’in 29/03/2012 tarihli ve PAL-12-240-258 sayılı raporu ile Burhan Sarıoğlu’nun, tağşiş ve/veya hile
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı
hareket ettiği ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,
değerlendirildiğinden, Burhan Sarıoğlu- Zigana Petrol İstasyonu hakkında, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünleri akaryakıta katması ve istasyonda bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, akaryakıt
istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında olmak üzere toplamda 176.703,-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
11797/4/1-1

—————
Kurul’un 02/10/2014 tarih ve 5253-11 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bölgesi No:3 Salur Beldesi
(Pafta No:75, Parsel No:3257) Manyas / BALIKESİR” adresinde 14/01/2013 tarihli ve BAY/939-82/32003 numaralı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
13/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi, Ali Coşkun Petrol Turizm
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2013
yılı içerisinde yüksek miktarlarda akaryakıt satışı yaparak lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının
alınmasını kararlaştırmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/5/1-1

—————
Kurul’un 07/05/2014 tarih ve 5005/27 sayılı Kararı ile; "27/04/2012 tarihinde, Şahinler Mahallesi Cafer Sadık
Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunuzda yapılan denetimde; bayilik lisansı
sahibi Ferpet İnşaat Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına akaryakıt taşıyan 35 NKD 55 plakalı tankerin
istasyonunuzdaki tanklara akaryakıt boşalttığı tespit edilmesi nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön
araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/6/1-1

—————
Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/24 sayılı Kararı ile; " 03/06/2011 tarih BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı
(17/05/2013 tarihinde sonlandırılmış) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent /
DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt
istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması nedeniyle Petrol

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının
alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/7/1-1

—————
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/54 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba sitesi 1006 Sok. D Blok
No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları
Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA Mühendislik firmasının, bazı abonelerinin iç tesisat ve kolon tesisatı proje ve inşaat
işlerini tamamlamadığı ve faaliyet gösterdiği adresten ayrılmış olup bu durum hakkında Kuruma herhangi bir bildirimde
bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek
olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/8/1-1

—————
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/53 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba sitesi 1006 Sok. D Blok
No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları
Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA Mühendislik firmasının, dağıtım şirketince onaylanmış iç tesisat projesi olmaksızın
iç tesisat yapımı gerçekleştirdiğinin 30/05/2013 tarihinde tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunmanız talep edilmiş ancak
bahse konu yazılı savunmanızı göndermediğiniz anlaşılmış olup hakkınızda ihtar uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı
tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
11797/9/1-1

—————
Kurul 18/09/2014 tarih ve 5225/40 sayılı Kararı ile, 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı
sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin
07.06.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi,
otomasyon sistemine müdahale etmesi ve gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu
etmesi hususunda 07/05/2014 tarih ve 5005/21 sayılı Kurul Kararı ile istenilen savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının
konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı
anlaşıldığından, Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
hakkında,
a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen
170.000.-TL idari para cezasının aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 uncu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca iki
katına çıkarılmak suretiyle 340.000.-TL,
b) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,
c) Gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 6455 sayılı
kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL,
olmak üzere toplamda 1.410.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.410.000.-TL (Birmilyondörtyüzonbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/10/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-7 Kararı ile; 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-268/08903 numaralı (28.02.2014
tarihli ve 7252 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Yalova Yolu
2.Km. Umurbey Mevkii Gemlik BURSA adresinde faaliyet gösteren Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım
Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans
almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık
İthalat İhracat Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/11/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-29 Kararı ile; 07.06.2010 tarihli ve BAY/939-82/27804 numaralı (26/09/2011
tarihli ve 4388 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi Mihalıççık
Caddesi No: 37 Mihalıççık ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/12/1-1

—————
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-59 sayılı Kararı ile Emrullah CÖNGER hakkında, 28/12/2013 tarihinde
lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL olmak üzere, 03/01/2014 tarihinde
lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncıMaddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL olmak üzere toplamda 747.034,-TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 747.034,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 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 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/13/1-1

—————
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-60 sayılı Kararı ile Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım Endüstrisi Kimyevi Ürünler
İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı
Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi ve
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 761.432,-TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 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 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11797/14/1-1

—————
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-51 sayılı Kararı ile; Sezikler Grup Oto Aksesuar Petrol Ve Petrol Ürünleri
Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Eski dağıtım şirketine ait ibareleri
bir ay içerisinde kaldırmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, lisansına
konu tesisini Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik
19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uyarınca 70.000,-TL olmak üzere toplamda 920.000,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000,-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.
11797/15/1-1

—————
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-50 sayılı Kararı ile; Sezikler Grup Oto Aksesuar Petrol Ve Petrol Ürünleri
Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; İstasyonunda “Kaçak akaryakıt
veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa
esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurması sebebiyle,
5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
hükümleri uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına söz konusu eylemin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına
karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini
durdurmayacağına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-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 30 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.
11797/16/1-1

—————
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-22 sayılı Kararı ile; Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi hükmü ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kanuna karşı hile
veya gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca
İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün
içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/17/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-8 Kararı ile; 15.01.2009 tarihli ve BAY/939-82/25473 numaralı (06/02/2012
tarihli ve 387 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ankara Asfaltı Uluyol Mevkii
No:9 Bağyurdu Kemalpaşa İZMİR adresinde faaliyet gösteren Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,
Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11797/18/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-12 Kararı ile; 26.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28046 numaralı (13.06.2013
Tarih ve 21228 sayılı Olur ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında İstanbul Karayolu 3.Km, Sarıköy Mevkii
Merzifon AMASYA adresinde faaliyet gösteren Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/19/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-9 Kararı ile; 20.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29756 numaralı (21.06.2013
tarihli 22094 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Mustafa Kemal MahallesiAmbarcık Mevkii
E80 Karayolu Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’denakaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans
almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/20/1-1

—————
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/15 sayılı Kararı ile; "Çeltikova Mevkii (Pafta: 25 L lı C, Parsel: 2080) Vezirhan /
Bilecik" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 02.08.2011 ve BAY/939-82/29838 sayılı bayilik lisansı alan
(23.11.2012 tarihi ve 3595 sayılı Kurul Kararı ile lisansı sona erdirilmiş) Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin, 01/06/2012 tarihinde yapılan tespite göre gizli tank ve düzenek bulundurması sebebiyle
05/12/2013 tarih ve 4749-64 sayılı Kurul Kararı gereği alınan yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve
lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, a) İstasyonda gizli tank ve düzenek
bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, b) 21/02/2014 tarihinde savunma istem
yazısını tebellüğ etmesine rağmen konuya ilişkin savunmasını sunmadığı, anlaşıldığından, mezkûr lisans sahibi hakkında;
akaryakıt istasyonunda gizli tank ve düzenek bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 13.592,- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 13.592,- 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.
11797/21/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-19 Kararı ile; 04.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28817 numaralı (10/05/2013
tarihli ve 17474 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-400 Karayolu
Üzeri Yılankale Karşısı Ceyhan ADANA adresinde faaliyet gösteren İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, İray Pet Akaryakıt Taşımacılık
İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/22/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-20 Kararı ile; 28.08.2008 tarihli ve BAY/939-82/24969 numaralı (26/12/2011
tarihli ve 6046 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Bağdat
Mahallesi No: 40 Uzuntarla-Kartepe KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/23/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-3 Kararı ile; 25.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29786 numaralı (27/07/2012
tarihli ve 2285 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez
Taşköprü Mevkii/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Mesut ÖZ’ün, 2011 ve 2012 yıllarında dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2011 ve 2012 yıllarında lisans almaksızın
akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, Mesut ÖZ’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/24/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-21 Kararı ile; 30.04.2010 tarihli ve BAY/939-82/27636 numaralı (07.03.2014
tarihli ve 8111 Sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Dumlupınar Mahallesi 2. Caddesi No:11
Yalova Kaptan İş Merkezi, Kat:3 Merkez AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat
Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat
Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi
hususu,
7201
sayılı
Tebligat
Yasası
uyarınca
ilanen
tebliğ
olunur.
11797/25/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-11 Kararı ile; 11.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 numaralı (23/12/2011
tarihli ve 6032 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri
Rüzgarlar Köyü BOLU adresinde faaliyet gösteren Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti
yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/26/1-1

—————
Kurulun
18/09/2014
tarihli
ve
5225-25
Kararı ile; 08.10.2010
tarihli
ve
BAY/939-82/28377
numaralı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No: 4/17, Bahçelievler
İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye), 2011
yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye) yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/27/1-1

—————
Kurul’un 25/09/2014 tarih ve 5239/8 sayılı Kararı ile; “İstasyon Mah. Selanik Cad. No:1/3 (Parsel:2830 Ada:Pafta:H24d-01b-D4) Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 26/04/2012 tarihli ve BAY/93982/30875 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan Özcan Onur - Şelale Petrol’e ait tesiste 10/06/2014 tarihinde yapılan denetimde
tespit edilen fiyat ilan panosunun fiyatları göstermemesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü
maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Özcan Onur - Şelale Petrol hakkında ön
araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma
alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/28/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-14 Kararı ile; 28.07.2005 tarihli ve BAY/529-167/13504 numaralı (28/04/2011
tarihli ve 1486 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamındaAbdurrahmanağa Libya
Caddesi No:98 ERZURUM adresinde faaliyet gösteren Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat Otomotiv Turizm
Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’denakaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin
38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat
İhracat Otomotiv Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/29/1-1

—————
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-15 Kararı ile; 06.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı (29.07.2013
tarihli 26335 sayılı Kararla ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Afyon Antalya Karayolu, 20. Km. Akören
Kasabası Sinanpaşa/ AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında MesutÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat
Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11797/30/1-1

—————
Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-62 sayılı kararı ile18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı
kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİGÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda
24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde;
a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve istasyonunda
bulundurulması,
b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali,
c) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak,
d) Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve görevli memurlara mukavemet
etmek, fiillerinin tespit edilmesi ve bu fiillerin,
a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve Ulusal marker seviyesi
geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali fiilinin;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 8’inci maddesi ve 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 38’ inci maddesinin (a) ve
(e) bentlerine aykırı olması,
b) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak fiilinin;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine,
aykırı olması nedeniyle
a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve Ulusal marker seviyesi
geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi hükmü gereğince 1.000.000, -TL.
b) Vaziyet planında olmayan gizli tank kullanması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi hükümleri gereğince 1.000.000, -TL;
olmak üzere toplam 2.000.000 ,- TL idari para cezası uygulanmasına,
c) 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 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5
inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına, karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000 ,- 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 Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
11797/31/1-1

—————
Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-62 sayılı kararı ile18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı
kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİGÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda
24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde; Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve
görevli memurlara mukavemet etmek fiilinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g)
bendinde ve aynı kanunun 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereğince 70.000, -TL, 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 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
Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11797/32/1-1

—————
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/40 sayılı kararı ile Ömer Tekiner’in, 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde
2012 yılında C-567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi,
akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
11797/33/1-1

—————
Kurul’un 27/08/2014 tarihli ve 5193-9 sayılı Kararı ile;
Gökçağ Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait
“D-400 Karayolu Çağ Üniversitesi Karşısı No:131/A Yenice Tarsus MERSİN” adresinde 07.06.2012 tarihli ve MYĞ/38721/31107 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren tesisinde 04/01/2014 tarihinde yapılan denetim sonucunda;
lisanslı madeni yağ tesisinde menşei belli olmayan 11.460 kg akaryakıt veMeksan marka akaryakıt pompası bulundurması ve
söz konusu akaryakıttan alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizleri sonucunda 1420P00056001,
1420P00056002 ve 1420P00056003 nolu analiz raporları ile motorin esaslı olmakla birlikte solvent içerdiğinin tespit
edilmesi dolayısıyla sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü
maddelerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili
tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

