Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans
başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine
bildirilerek tebligatı izleyenonbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin
sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca,
BULDUK PETROL AKARYAKIT DAĞITIM NAKLİYE TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ; BAY/939-82/25026 sayılı lisansında belirtilen “Ankara Asfaltı, 25. Km., Ege Seramik Karşısı (Parsel: 1731)
Kemalpaşa/İzmir” adresinde kurulu akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi,
süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7717/1-1

—————
Kurul’un 28.05.2014 tarihli ve 5040/52 sayılı Kararı ile; 12.04.2013 tarihinde yapılan denetimlerde; Karaman
ili, Taptuk Emre Mahallesi, GİM Toptancılar Sitesi, 1540. Sokak No:47-49 adresinde faaliyet gösteren SMZ Tunç Petrol
Ürünleri Oto Tamir Bakım Taşıma İnşaat Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans almaksızın özel
karışımlı akaryakıtı 10 numaralı madeni yağ adı altında özel aparatlar yardımıyla araçlara ikmalinde bulunduğunun tespit
edilmesi üzerine 03.04.2013 tarihli ve 4642/51 sayılı Kurul Kararı ile ilgili kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, SMZ Tunç Petrol Ürünleri Oto Tamir Bakım Taşıma
İnşaat Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015
sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 1
inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hakkında, lehe hükmün uygulanması ilkesinden hareketle, 5015
sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca 70.000,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul kararı uyarınca 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar
Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7718/1/1-1

—————
Kurul’un 22.04.2013 tarih ve 4987-24 sayılı Kararı uyarınca;
LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin;
2010 ve 2011 yıllarında dökme LPG ikmali yapıldığı bildirilmesine karşın 2012 yılı içerisinde değişik tarihlerde
tarihinde yapılan denetimlerde söz konusu işletmede dökme LPG tesisatının ve/veya sözleşmesinin bulunmadığının tespit
edilmesi ve bu durumun 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aykırı
hareket ettiği, Kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunarak aynı Kanunun 17 nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden
firma hakkında;
1 - Ümüt Boya Petrol Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne 2010 ve 2011 yıllarında ikmal yapıldığı için 5307 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 308.194-TL.
2 - (Şükrü Akkurt) Baydoğan Tarım Ürünleri Nakliyat Akaryakıt Kimyevi Maddeler Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne 2011
yılında ikmal yapıldığı için; 5307 sayılı Kanunun 16 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve
LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca
308.194-TL.

3 - Der-Pet Akaryakıt Ür. Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’ne 2011 yılında ikmal yapıldığı için; 5307 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve LPG Piyasası Kanununun
16 ıncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 308.194-TL.
olmak üzere toplam 924.582- TL idari para cezası uygulanmasına,
LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansının 5307 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 924.582,-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 T.C.
Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001
5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 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.
7718/2/1-1

—————
Kurul’un 07/05/2014 tarih ve 5005-64 sayılı Kararı uyarınca;
İstanbul Karayolu 3. Km, Sarıköy Mevkii (Pafta:g34b.14d Ada: Parsel:1144) Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010
tarih ve BAY/939-82/28046 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, ait istasyonda 19.05.2012 tarihinde yapılan denetimde,
a) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanılması,
b) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi,
c) İstasyona ait kurumsal fiyat ilan panosu bulunmaması,
eylemleri nedeniyle, Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
a) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanıldığının tespit edilmiş olması sebebiyle 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 13.592.- TL;
b) Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 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” hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince
belirlenen 163.111-TL;
c) İstasyona ait kurumsal fiyat ilan panosu bulundurulmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 13.592.- TL olmak üzere toplam 190.295.-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.295,- 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.
7718/3/1-1

—————
Kurul’un 22/04/2014 tarihli ve 4987/8 sayılı kararı ile 04.10.2011 tarihli ve BAY/939-82/30069 sayılı bayilik lisansı
sahibi Ceren Yıldız’ın 02.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, bayilik lisansı kapsamında aldığı
akaryakıtı Bayat Belediyesinin 2012 yılı akaryakıt alım ihalesini kazanan Aksaray Yolu Üzeri 7. Km. Boğaz Köyü Nevşehir
adresinde faaliyet gösteren 26.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28045 sayılı bayilik lisansı sahibi Havva Zeynep YILDIZ-Ata
Petrol adına söz konusu belediyeye ilişkin satışları birleştirerek faturalandırması nedeniyle, Havva Zeynep Yıldız - Ata
Petrol’ün fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın 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.
7718/4/1-1

—————
Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/6 sayılı kararı ile 12.02.2010 tarihli ve BAY/939-82/27211 sayılı bayilik lisansı
sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında
Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve
(d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne
gerek olmaksızın 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.
7718/5/1-1

—————
Kurul 15/05/2014 tarih ve 5014/46 sayılı Kararı ile, 26.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29795 sayılı bayilik lisansı
sahibi Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz
neticesinde düzenlenen 24/01/2013 tarihli ve 1320P00033001 sayılı analiz raporundan numunelerin yağ
ve solvent olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 10.01.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve
süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 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 cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüzyetmişbin 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.
7718/6/1-1

—————
Kurul 07/05/2014 tarih ve 5005/44 sayılı Kararı ile, 22.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31796 sayılı bayilik lisansı
sahibi Parkpet Petrol Taşımacılık İnşaat Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.07.2013 tarihinde akaryakıt
istasyonunda yapılan denetimde;
1. Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza
raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
2. Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci
ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul
Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı
hareket ettiği,
- İlgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı,

anlaşıldığından, Parkpet Petrol Taşımacılık İnşaat Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
1) 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,
2) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,
olmak üzere toplamda 240.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL (İkiyüzkırkbin 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.
7718/7/1-1

—————
Kurul 07/05/2014 tarih ve 5005/45 sayılı Kararı ile, 26.02.2013 tarih ve BAY/939-82/32208 sayılı bayilik lisansı
sahibi Parkpet Petrol Taşımacılık İnşaat Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 19.07.2013 tarihinde akaryakıt
istasyonunda yapılan denetimde;
1. Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza
raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
2. Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci
ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul
Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı
hareket ettiği,
- İlgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı,
anlaşıldığından, Parkpet Petrol Taşımacılık İnşaat Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
1) 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,
2) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,
olmak üzere toplamda 240.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL (İkiyüzkırkbin 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.
7718/8/1-1

—————
Kurul 07/05/2014 tarih ve 5005/46 sayılı Kararı ile, 21.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28908 sayılı bayilik lisansı
sahibi Semavi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.07.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan
denetimde;
1. Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza
raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası

yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
2. Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci
ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul
Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı
hareket ettiği,
- İlgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı,
anlaşıldığından, Semavi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
1) 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,
2) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,
olmak üzere toplamda 240.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL (İkiyüzkırkbin 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.
7718/9/1-1

—————
Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930/110 sayılı Kararı ile; "Sanayi Sitesi D Blok No: 11 Çekerek/YOZGAT" adresinde
faaliyet gösteren 30/09/2010 tarih ve MYG/2792-4/28346 sayılı madeni yağ lisansına sahip Stanlub Petrol Ürünleri ve Kimya
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında satın almış olduğu ve/veya imal etmiş
olduğu madeni yağ ürünlerinin bir bölümünü akaryakıt olarak kullanılmak üzere satışını yaparak lisansının verdiği haklar
dışında faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın Stanlub Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi'nin 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.
7718/10/1-1

—————
Kurul’un 15.05.014 tarihli ve 5014/24 sayılı Kararı ile; 19.06.2012 tarih ve ITS/AKSA/0208 Numaralı İç Tesisat ve
Servis Hatları Sertifikası sahibi Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.'nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci
maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37’nci maddesi ve Doğal
Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Doğal Gaz
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Liya Mühendislik
Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, konuya ilişkin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza
gönderilmesi
hususu,
7201
sayılı
Tebligat
Yasası
uyarınca
ilanen
tebliğ
olunur.
7718/11/1-1

—————
Kurulun 20/03/2014 tarih ve 4930-23 sayılı Kararı ile; 12/02/2013 tarih ve DAĞ/4271-1/32158 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Hitit Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi’nin bayilerine bazı dönemlere ait Aylık Akaryakıt Stok ve Alım
Satım Raporlarını Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile göndermemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun

7 ncimaddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu
değerlendirildiğinden, 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.
7718/12/1-1

—————
Kurulun 07/05/2014 tarihli ve 5005-19 sayılı Kararı ile; 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 yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Balyoz İnşaat Nakliye Rek. Paz. 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.
7718/13/1-1

—————
Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014/20 sayılı Kararı ile; 06/07/2011 tarih ve CNG/3309-3/247 numaralı CNG iletim
ve dağıtım lisansı sahibi Bayram Dilekçi Grup Petrol Gıda İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
1.904.862,-TL idari para cezası uygulanmasına, CNG/3309-3/247 numaralı CNG iletim ve dağıtım lisansının 4646 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.904.862,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği, söz
konusu lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerinin lisans alıncaya kadar sürdürülemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul
Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
7718/14/1-1

—————
Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014/52 sayılı Kararı ile; MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
hükümleri uyarınca 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 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.
7718/15/1-1

—————
Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014/53 sayılı Kararı ile; Osman VANOĞLU - Osman Petrol hakkında 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt
bendi uyarınca belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı fıkranın (d) bendi hükümleri uyarınca 170.000,TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
7718/16/1-1

—————
Kurulun 04/06/2014 tarihli ve 5049-15 sayılı Kararı ile; Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat:5 D:52 Ataşehir/
İSTANBUL adresli, 02/05/2013 tarihli ve DAĞ/4385-1/32551 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnş. San. ve
Tic. Ltd. Şti.’nin, 14/04/2014 tarihli ve 23058 sayılı yazı ile talep edilen bilgi/belgeri tam olarak Kuruma ibraz etmemesi ve
söz konusu yazıya istinaden sunduğu belgeler ile 1240 sayılı Kurul Kararının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde Kuruma
sunmuş olduğu otomasyon sistemi verilerinin uyuşmaması nedeniyle 5015 sayılıKanunun 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen gerçekdışı beyanda
bulunma fiilini işlediği değerlendirildiğinden, KRN Enerji Petrol İnş. San. ve 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.
7718/17/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/97 sayılı Kararı ile; Gülveren Mahallesi Plevne Caddesi No:73 Mamak /
ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Hakkı AKAR-Üçel Otogaz’ın, 18/01/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği
üzere, lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeden LPG piyasasında otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirerek 5307 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, Hakkı
AKAR-Üçel Otogaz’ınyazılı 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.
7718/18/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/98 sayılı Kararı ile; 18/01/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,
5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen taşıma lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek
söz konusu Kanun hükmüne ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine
aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası
uyarınca Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto
Kiralama Sanayi ve Dış Ticaret 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.
7718/19/1-1

—————
Kurul’un 11/03/2010 tarih ve 2464/8 sayılı Kararı ve Danıştay 13. Dairesinin 2011/426 Esas 2013/2230 Karar
numaralı kararı uyarınca ve 5015 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 7nci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, "Konya Yolu 31. Km Gölbaşı /
ANKARA" adresinde faaliyet gösteren Yiğit Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca 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.
7718/20/1-1

—————
Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-38 sayılı Kararı ile, Kal-Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye
Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/02/2013, 14/02/2013 ve
01/03/2013 tarihlerinde BAY/939-82/31156 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol
Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle bayilik lisansı olmaksızın
akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olması ve mezkûr kişinin bu suretle 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan
tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini
işlemesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi hükümleri gereğince belirlenen 70.000, TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000, -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.
7718/21/1-1

—————
Kurulun 20.03.2014 tarihli ve 4930-114 sayılı Kararı ile;
Çay Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:173 Gümüşhacıköy/AMASYA adresinde 19.10.2012 tarih ve BAY/93982/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa AKAL - Mert Petrol’e ait istasyonda
04.01.2014 tarihinde yapılan denetimde;
a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması fiilinin;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı
Sahibinin Yükümlülükleri” başlıklı 38’ inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine,
b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali fiilinin;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 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,
c) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak fiilinin;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine,
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 ve soruşturma prosedürüne gerek
olmaksızın, Mustafa AKAL - Mert Petrol’ün 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.
7718/22/1-1

—————
Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014/23 sayılı kararı ile 08.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31619 sayılı bayilik lisansı
sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, 29.07.2013 tarihinde bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 30-31.07.2013 tarihinde yapılan
denetimde tespit edildiği üzere Orta Sacak Yol Ayrımı (Pafta: - , Ada: 191, Parsel: 76) Çerkeş/Çankırı adresinde faaliyet
gösteren 21.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31914 sayılı bayilik lisansı sahibi Er-Gür Akaryakıt Petrol ve Petrol Ürünleri
Maden Yağ İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne lisans kapsamı dışında akaryakıt ikmal etmek
suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin
yükümlülüklerinin sayıldığı 38’inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25’inci
maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın 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

