Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 05/09/2013 tarih ve 4593-16 sayılı Kararı ile, MYĞ/2207-1/26418 sayılı madeni yağ lisansı sahibi As Oil
İmalat Yağ İthalat İhracat Nakliye 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 edilmiş olmasının 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin
Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013
tarih ve 4351-71 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim
Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu
10/08/2009 tarih ve MYĞ/2207-1/26418 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
67.692, -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 Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/1/1-1

—————

Kurulun 30.10.2013 tarih ve 4673-39 sayılı Kararı ile;
Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:691 (Tapuda: Gökçeler Köyü Parsel No.914) Seyhan /
ADANA” adresinde kurulu tesiste faaliyet göstermek üzere Kurumdan 24.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27453 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı alan, fakat söz konusu lisansı 16.04.2013 tarihinde sonlandırılan Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda
İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, ilgili tesisinde 11.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime ilişkin
sonuçlar uyarınca bayisi olunan dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali fiili gerçekleştirmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, fiil tarihi (11.11.2012) itibariyle yürürlükte olan 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen
163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Anılan Karar uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci
maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 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 hakkının saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde
ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu ilanen tebliğ edilir.
589/2/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-107 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asos
Madeni Yağlar Kimya Sanayi 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 edilmiş olmasının 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine
aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca
belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-91

sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en
az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı
Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b)
bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 20.05.2010
tarih ve MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
67.692, -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 Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/3/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-80 sayılı Kararı ile, MYG/2967-2/28779 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Bartu
Kimya Madeni Yağ Ambalaj Nakliye ve Plastik Sanayi 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 edilmiş
olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin
Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692, -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 Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/4/1-1

—————

Kurulun 10.10.2013 tarihli ve 4654-46 sayılı Kararı ile; “Düzçalı Mevkii Selimiye Köyü İzmir Yolu 20. Km.
(Pafta:İ19B04A Parsel:2355) Balıkesir” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29618 sayılı
bayilik lisansı alan Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10.10.2012 tarihli ve A035612 seri nolu fatura ile BAY/939-82/28436 sayılı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm
Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt (gazyağı) ikmal ettiği ve bu nedenle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı
faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle; Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 67.963,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.963,-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.

—————

589/5/1-1

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-106 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 lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik
Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş
olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin
Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013
tarih ve 4351-124 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim
Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu
05.07.2011 tarih ve MYĞ/3304-3/29697 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
67.692, -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 Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/6/1-1

—————

Kurulun 10.10.2013 tarihli ve 4654-44 sayılı Kararı ile; “Manisa-Akhisar Yolu Üzeri Kayışlar Köyü Civarı (Pafta:932D, Parsel:294) Saruhanlı Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı alan HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin
15.10.2012 tarihinde söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında jet yakıtı
ikmal ettiğinin, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde
bulunduğunun TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu istasyondan alınan numunelere ilişkin 05.11.2012
tarihli ve 1220P00956001 sayılı ve 14.11.2012 tarihli ve 3102/18082 sayılı raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle; HB
Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, akaryakıt istasyonunda jet yakıtı
bulundurmak suretiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 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; bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL
tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak belirlenen idari para
cezasının; 11.08.2011 tarihli ve 3359-43 sayılı Kurul kararı ile söz konusu tüzel kişiye bayisi olduğu dağıtıcı haricinde
akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle idari para cezası uygulandığı ve bu cezanın 30.09.2011 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği
anlaşıldığından, aynı fiilin söz konusu kişi tarafından tekerrüren işlenmesi nedeniyle Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı
fıkrası uyarınca iki kat uygulanması sonucu 326.222,-TL; istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün
bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası
hükümleri gereği 163.111,-TL olarak belirlenen idari para cezasının; 11.08.2011 tarihli ve 3359-43 sayılı Kurul kararı ile söz
konusu tüzel kişiye istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurması sebebiyle idari para
cezası uygulandığı ve bu cezanın 30.09.2011 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği anlaşıldığından, aynı fiilin söz konusu kişi
tarafından tekerrüren işlenmesi nedeniyle Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat uygulanması sonucu
326.222,-TL; teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri ve mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince

67.963,-TL olarak belirlenen idari para cezasının; 11.08.2011 tarihli ve 3359-43 sayılı Kurul kararı ile söz konusu tüzel
kişiye teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle idari para cezası uygulandığı ve bu
cezanın 30.09.2011 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği anlaşıldığından, aynı fiilin söz konusu kişi tarafından tekerrüren
işlenmesi nedeniyle Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat uygulanması sonucu 135.926,-TL olmak
üzere toplam 856.332,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 856.332,-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.
589/7/1-1

—————

Kurulun 09.02.2013 tarih ve 4269-31sayılı Kararı ile; D-100 Karayolu Üzeri Uzuntarla Beldesi İzmit/KOCAELİ
adresinde 16.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24206 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef
Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliyat Otomativ İnşaat Turizm Gıda Tekstil San. Tic Limited Şirketi’ne ait istasyona
09.01.2013 tarihinde yapılan denetimde başka dağıtıcı ile sözleşme imzaladığı halde eski dağıtıcısının kurumsal giydirmeleri
altında faaliyete bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci
fıkrasına, aynı kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
589/8/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-28 sayılı Kararı ile, 02/05/2013 tarih ve 4385-10 sayılı Karar ile MYĞ/11308/21651 sayılı madeni yağ lisansı sonlandırılan Hidropet Petrol Ürünleri 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 edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine
aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca
belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692, -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 Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/9/1-1

—————

Kurul’un 28/08/2013 tarihli ve 4572/39 sayılı Kararı ile 31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Pancarcı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16 (PAFTA: 40 ADA: - PARSEL:
9343) Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Zafer ÜNLÜ-Mola Petrol’e ait istasyonda 24/09/2012 tarihinde yapılan denetim
sonucunda; istasyonda bulunan 1 ve 2 nolu pompalardan alınan motorin numunelerine ilişkin ODTÜ PETROL
ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-12-715-1493 ve PAL-12-715-1492 sayılı analiz raporlarına göre;
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması eyleminin; 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine ve lisans tarihinden önce 16.01.2012, 19.01.2012 ve 20.01.2012 tarihlerinde motorin satışı
gerçekleştirdiği edinilen fişlerle tespit edilmiş olup, söz konusu gerçek kişinin anılan tarihlerde akaryakıt bayilik lisansı

almaksızın faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması
nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Zafer ÜNLÜMola Petrol’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 YüzüncüyılANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/10/1-1

—————

Kurul 12/11/2013 tarih ve 4696/24 sayılı Kararı ile, DAĞ/2023-1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol
Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Cen Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş)’nin, sözleşmeli bayisi
olan 25.03.2010 tarihli ve BAY/939-82/27455 sayılı bayilik lisans sahibi Ferhan ÖNDER’e ait akaryakıt istasyonunda stok
hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon
sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 6 Temmuz
2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin
(b) bendine, aynı kurul kararının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların
yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, anılan şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 739.666.-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666.-TL (Yediyüzotuzdokuzbinaltıyüzaltmışaltı TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/11/1-1

—————

Kurul 12/11/2013 tarih ve 4696/40 sayılı Kararı ile, DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol
Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Gören Petrol Ürünleri Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Limited
Şirketi)’nin sözleşmeli bayisi olan Karasınır Mahallesi Meram Bulvarı No.26 (Pafta No.N29a20d3c, Parsel No. 9791)
Güneysınır KONYA adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/26416 sayılı bayilik lisansı sahibi Makro Petrol Ürünleri
Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde stok hareketleri ve akaryakıt alım satım
işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak ve bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı
fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının
4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci maddesine, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine, 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan şirket hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 739.666.-TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666.-TL (Yediyüzotuzdokuzbinaltıyüzaltmışaltı TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/12/1-1

—————
Kurul’un 01.08.2013 tarihli ve 4534-28 sayılı Kararı ile; 21.02.2011 günü Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan denetim kapsamında denetim görevlilerine Şirketiniz tarafından Delen Petrol Ltd. Şti. 1479 Sk. No:16/14-15
Alsancak/İZMİR adına kesilen 22.02.2011 tarih Seri A No:593877 numaralı, 10.570 Kg Kalyak satışına ilişkin toplam
14.967,12 TL meblağlı fatura aslının ibraz edildiği anlaşılmış, 30.01.2013 tarihli ve 4265-30 sayılı Kurul Kararı ile konuya
ilişkin olarak yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiş, savunma istem yazısı usulüne uygun olarak Resmi Gazete'de
ilan verilmek suretiyle tebliğ edilmiş olmasına rağmen Kurumumuza ulaşan herhangi bir yazılı savunma olmamıştır. Denetim
Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulun 01.08.2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiğiniz ve aynı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu yapılan
tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" fiilini
işlediğiniz anlaşıldığından, MZS İnşaat Malzemeleri Metal Petrol Ürünleri Kömür Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 61.638,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı 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 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
589/13/1-1

—————

Kurul’un 13.11.2013 tarihli ve 4705-37 sayılı Kararı ile; 15.03.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11363 numaralı
otogaz bayilik lisansınıza kayıtlı otogaz istasyonunda 28.09.2011 tarihinde yapılan denetim kapsamında eski dağıtıcınız ile
ilgili tüm belirtileri süresi içinde istasyonunuzdan kaldırmadığınız tespit edilmiş ve Kurul'un 30.01.2013 tarih ve 4265-74
sayılı Kararı ile belirtilen fiilin; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 5 numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesinin (f) bendine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konu hakkında yazılı savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Yazılı savunma talep yazımız posta
yoluyla tebliğ edilemediğinden 04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmiş
olmasına rağmen, Kurumumuza süresi içerisinde ulaşan bir yazılı savunmanız olmamıştır. Bu suretle durumunuz Kurulun
13.11.2013 tarihli toplantısında ele alınmış olup; otogaz LPG istasyonundan eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri süresi içinde
kaldırmamak ve anlaşma yapmış olduğunuz dağıtıcınız Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tescilli markası ve
amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymamak suretiyle yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı hareket
ettiğiniz sonucuna varılarak, Aysev Petrol Otomotiv Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
308.194,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-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 TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 edilir.
589/14/1-1

—————

Kurul 30/10/2013 tarih ve 4673/38 sayılı Kararı ile, DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, bayisi olan 15.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30959 sayılı bayilik
lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda,

27.07.2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere; amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını
kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen
339.814.-TL; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 339.814.-TL; 27.11.2012 tarihinde yapılan denetimde
tespit edildiği üzere amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda
dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 339.814.-TL olmak
üzere toplamda 1.019.442.-TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.019.442.-TL (Birmilyonondokuzbindörtyüzkırkiki 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 TR55001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/15/1-1

—————

04/08/2011 tarihli ve ETS/3344-2/2026 sayılı toptan satış lisansı sahibi Enersa Elektrik Enerji Toptan Satış Ltd.
Şti.nin Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından talep edilen eksik teminatını tamamlamayarak Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 129 ve 132/E maddesini ihlal ettiği ancak Şubat/2012 ayından itibaren faaliyetini
durdurduğu anlaşıldığından, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, 30.01.2013 tarihli ve 4673-20 sayılı Kurul kararı ile, bundan sonra mevzuata uygun
davranması hususunda ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu husus, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/16/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-89 sayılı Kararı ile 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, bayisi Bekir
Akkavak’ın Çukur Mahallesi Elazığ Caddesi No:1 Çemişgezek / Tunceli adresinde faaliyet gösteren istasyonunda
30/11/2012 tarihinde yapılan denetimde, A-022027 ve A-022028 numaralı Tutanaklar ile istasyonun otomasyon sisteminin
çalışmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4
üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, ilgili tüzel kişiye 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi hükmü ve 2012 yılında uygulanacak para cezaları hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/17/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-42 sayılı Kararı ile 24/05/2012 tarih ve BAY/939-82/31014 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında Karşıyaka Mah. Tosya-İstanbul Yolu 4 Km. Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren
Mahmut Oktayı-Destan Petrol’e ait istasyonda 31/03/2013 tarihinde yapılan denetimde; vaziyet planında yer almayan gizli
tankı piyasa faaliyetine konu etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine
aykırı olması nedeniyle, ilgili kişiye 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü
fıkrası hükümleri ve 2013 yılında uygulanacak para cezaları hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 14.652,-TL
tutarında tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 14.652,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/18/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-50 sayılı Kararı ile Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin 23/02/2009 tarih ve BAY/939-82/25641 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı kapsamındaki
istasyonunda 06/02/2013 tarihinde yapılan denetimde; kişinin istasyonunda kerosen ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle lehe
hükmün uygulanması ilkesinden hareketle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun altıncı fıkrası hükmü gereğince
belirlenen 70.000,-TL ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine
aykırılık nedeniyle lehe hükmün uygulanması ilkesinden hareketle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereği belirlenen
170.000,-TL olmak üzere Toplam 240.000,-TL idari para cezası tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/19/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-46 sayılı Kararı ile Eniz Günay’ın 07/09/2009 tarih ve BAY/939-82/26509 sayılı
bayilik lisansı kapsamındaki istasyonunda 17/04/2013 tarihinde yapılan denetimde, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine, dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde
belirtileri bulundurmamasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı olması nedeniyle, ilgili kişiye; dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmali sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince
belirlenen 170.000,-TL, dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde belirtileri bulundurmaması sebebiyle de 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince belirlenen
850.000,-TL olmak üzere toplam 1.020.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.020.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/20/1-1

—————

Kurul’un 10/10/2013 tarih ve 4654/65 sayılı Kararı ile; 29/11/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde “Şerifali
Mahallesi Kıble Sokak NO:22 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655
numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Mys Petrol ve Petrol Ürünleri
Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin “Uşak-İzmir Karayolu 28.Km.Çamyazı Köyü Pafta: K22d.07c Parsel: 612
/ UŞAK” adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını (giydirmeleri) bayisi ile sözleşme tarihi
12/03/2012 ve Kuruma tadilin bildirim tarihi 14/03/2012 olmasına rağmen 2 ay içerisinde tamamlamaması sebebiyle
20/03/2013 tarih ve 4322-62 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca
değerlendirilmiş olup Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
a) Mys Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin “Uşak-İzmir Karayolu
28.Km.Çamyazı Köyü Pafta: K22d.07c Parsel: 612 / UŞAK” adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik
çalışmalarını (giydirmeleri) bayisi ile sözleşme tarihi 12/03/2012 ve Kuruma tadilin bildirim tarihi 14/03/2012 olmasına
rağmen 2 ay içerisinde tamamlamayarak 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği,
b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği,

anlaşıldığından Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket etmekten dolayı 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
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 Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/21/1-1

—————

Kurulun 11/07/2013 tarihli ve 4498-11 ile; Kayseri Sivas Karayolu 28.Km Çavusağa Köyü Kocasinan/ KAYSERİ
adresinde 14/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29139 numaralı (12/02/2013 tarihli ve 5481 sayılı Karar ile sona erdirilen)
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali Burak SABAN’ın, 2011 yılında yeniden satış amaçlı akaryakıt
satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Ali Burak SABAN’ın 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.
589/22/1-1

—————

Kurulun 11/07/2013 tarihli ve 4498-8 Kararı ile; Kayseri Sivas Karayolu 28.Km, Çavusağa Köyü Kocasinan/
KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren 14/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29139 numaralı (12/02/2013 tarihinde sona eren)
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ali Burak SABAN’ın 03/07/2012 tarihli tespite göre, Mayapet Petrol Ürünleri Nak. San. ve
Tic. Ltd. Şti.’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden Ali Burak SABAN’ın 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.
589/23/1-1

—————

Kurul’un 28/08/2013 tarihli ve 4572/63 sayılı Kararı ile; Bartu Kimya Madeni Yağ Ambalaj Nakliye Ve Plastik
Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/24/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/92 sayılı Kararı ile; Eta Madeni Yağ Müstahzarları Ve Kimyevi Maddeler İthalat
İhracat İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/25/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/16 sayılı Kararı ile; Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri uyarınca toplamda 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/26/1-1

—————

Kurul’un 27/11/2013 tarihli ve 4727/13 sayılı Kararı ile; Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) fıkrasının (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin üçüncü fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince
uyarınca toplam 652.444,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 652.444,-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.
589/27/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/62 sayılı Kararı ile; Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı
maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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.
589/28/1-1

—————

Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607/15 sayılı Kararı ile; BAY/463-268/08903 numaralı bayilik lisansı kapsamında
faaliyet gösteren Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat ve İhracat Limited
Şirketi’nin, 28/12/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/28328 numaralı bayilik lisansı sahibi Akyurt
Grup Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali
gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat ve
İhracat Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına 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.
589/29/1-1

—————

Kurulun 03/10/2013 tarihli ve 4642-48 sayılı Kararı ile; Elbaşı Kasabası Kayseri Burhan Mevkii Malatya Yolu Üzeri
50.km Bünyan/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren 07/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28687 numaralı (07/08/2013 tarihli
ve 27587 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yeni Turnagöl Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Gıda İth.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin;
- 20/09/2012 tarihli tespite göre akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurmak suretiyle 5015
sayılı Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (f)
bendine aykırı hareket ettiği,
- 01/03/2013 tarihli tespite göre faaliyetine, sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak
şekilde devam etmemek suretiyle 5015 sayılı Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Yeni Turnagöl Petrol Nakliyat
İnşaat Tarım Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’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.
589/30/1-1

—————

Kurulun 10.10.2013 tarihli ve 4654-45 sayılı Kararı ile; “Baklacı Yolu Üzeri 9. Km Tepeköy (4 Pafta - 172 Parsel)
Alaşehir Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 10.03.2009 tarihli ve BAY/939-82/25713 sayılı bayilik lisansı alan
Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin söz konusu lisansının 18.10.2010 tarihinde
lisans sona erdirilmiş olmasına rağmen 12.10.2012 tarihli ve A-065541 seri nolu sevk irsaliyesi ile HB Nakliyat Otomotiv
Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt (gazyağı) ikmal ettiğinin tespit edilmiş olması
nedeniyle; Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
67.963,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.963,-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.
589/31/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-100 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 lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı
en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci
maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve
4351-119 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik
Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının
(b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 24.02.2011
tarih ve MYG/3096-1/29059 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
67.692, -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 Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/32/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-109 sayılı Kararı ile, MYĞ/2522-3/27559 sayılı madeni yağ lisansı sahibi
Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi 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 edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve

ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası
uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-85 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15
günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu
sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının
“Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 13.04.2010 tarih ve MYĞ/2522-3/27559 sayılı
madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
67.692, -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 Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/33/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-95 sayılı Kararı ile, MYĞ/975-3/20524 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Petaş
Petrol ve Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi 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 edilmiş olmasının
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci
maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve
4351-53 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik
Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının
(b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 09.11.2006
tarih ve MYĞ/975-3/20524 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
67.692, -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 Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/34/1-1

—————

28/08/2013 tarihli ve 4572-23 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile; 30.11.2012 tarihi itibariyle Mespet
Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Lİmited Şirketi’nin dağıtıcısı olan 06.05.2010 tarihli ve DAĞ/25524/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited
Şirketi’nin düzenlediği 30.11.2012 tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesinin 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin
son fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
589/35/1-1

—————

05/05/2010 tarihli ve 010284 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan Üçay Akaryakıt LPG
Taş. San. ve Tic. Limited Şirketi’ne ait tesiste 19/04/2011 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda sorumlu müdür
çalıştırılmadığı ve herhangi bir sorumlu müdür sözleşmesi yapılmadığı tespit edilmiş ve istenmesine rağmen konuya ilişkin
yazılı savunma sunulmadığı anlaşılmış olup;
Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299-57 sayılı Kararı ile; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c)
bendi ile "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca mezkur şirkete
61.638,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,-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/Ankara Şubesi (Şube kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001
5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

