Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 23/06/2010 tarihli ve 2613/17 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Sandıklı Yolu Üzeri 8. Km
AFYONKARAHİSAR adresinde; 14/01/2006 tarihli ve BAY/635-16/15568 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında
faaliyet gösteren Ardıç Petrol İnşaat Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin 20/04/2007 tarihinde alınan akaryakıt
numunesinin Teknik Düzenlemelere AYKIRI olduğunun 02/05/2007 tarihli ve 8810 numaralı analiz raporu ile belirlendiği,
firma hakkında ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal fiili için 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri gereğince 50.000,-TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-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 PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/1/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04/04/2012tarihli ve 3766-54 sayılı Kararı ile 17/04/2009 tarihli ve BAY/93982/25907 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 17/09/2010 tarihli ve 2883 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Bekiroğlu Petrol
Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıdaİnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Ankara Karayolu 27.Km Merkez (J25c-3d
Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 20/01/2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere
gizli düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e)
bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından söz konusu Şirket hakkında, 5015
sayılı Kanunun 5728 sayılıKanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında
kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğhükümleri gereğince belirlenen 57.232-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun
dördüncü fıkrası gereği 11.446-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.446-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 Kararıaleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/2/1-1

—————
04/04/2012 tarihli ve 3766-53 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Ankara Karayolu 27.Km Merkez
(J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR adresinde faaliyet göstermiş olan 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25907 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 5876, 5877, 5878 sayılıanaliz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılıPetrol 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, 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728
sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin
ihlali” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 686.734-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği
137.356-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-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 Kararıaleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/3/1-1

—————
Kurul’un 03/05/2012 tarih ve 3817/76 sayılıKararı ile Yenişehir Mahallesi Ankara Caddesi 55. Sokak No:41
(Ada:338 Parsel:6) Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 14.05.2009 tarihli ve BAY/939-82/26008 sayılı bayilik
lisansı ve 22.06.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09206 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Çağlayan Tesisleri Petrol
Ürünleri Nakliye İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde 12.02.2010 tarihinde

yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; TÜBİTAK
MAM’ın31.05.2010 tarihli ve M-10/604 ve M-10/605 sayılı raporları ile Şirket’in yeterlişart ve seviyede ulusal marker
içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle; Petrol Piyasası Kanununun 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket
ettiği, Şirketin, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortasıyaptırmamak suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendi ve 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Şirketin, otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulunmaksızın
faaliyette bulunmak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) PiyasasıKanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun“Sorumlu Müdür” başlıklı 14 üncü maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları(LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Şirketin, ilgili
mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, anlaşıldığından, Çağlayan Tesisleri Petrol Ürünleri
Nakliye İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali yapmasınedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezalan
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.357,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda üçüncüşahıslar mali
sorumluluk sigortası yaptırmaması nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğhükümleri gereğince
belirlenen 11.446,-TL tutarında ve LPG otogazistasyonunda "Sorumlu Müdür Belgesi" sahibi olmayan personel çalıştırmak
suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 16 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarında olmak üzere toplamda
206.035,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 206.035,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin cezalar için TR06 0001
5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ve 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına 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 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılıTebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/4/1-1

—————
Kurul’ un 04/04/2012 tarihli, 3766/61 ve 3766/62 sayılı Kararları ile; “Karabük-Ankara Karayolu 11. Km. (F29-d-14d3-c Pafta, 159 Ada, 1 Parsel) Cumayanı Köyü / KARABÜK”adresinde, 02/03/2010 tarihli ve BAY/939-82/27315 numaralı
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tora Kuyumculuk Nakliyat İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Gıda
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 27.12.2010 tarihinde yapılan denetimlerde istasyonda
bulunan yeraltı tankına 33 SV 987 plakalı akaryakıt tankerinden akaryakıt boşaltılmasıesnasında, akaryakıt tankerinden ve
yeraltı tanklarından alınan motorin numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın, 17.01.2011 tarihli ve M-10/4888, M-10/4889
ve M-10/4890 sayılı analiz raporlarına göre,
a) Motorine ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminizin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,
b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal eyleminizin, 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,
aykırı hareket etmesi nedeniyle, hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356.- TL. tutarında,
Ayrıca, dağıtıcısı olan AKPET Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi ile olan bayilik sözleşmesi haricinde 33 SV 987
plakalı akaryakıt tankerinden faturasız ve irsaliyesiz olarak akaryakıt ikmal etme eylemi ile, 5015 sayılıPetrol Piyasası

Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynımaddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
Tora Kuyumculuk Nakliyat İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
- TÜBİTAK MAM’ın, 17.01.2011 tarihli ve M-10/4888, M-10/4889 ve M-10/4890 sayılı analiz raporlarına göre,
ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle hakkında,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve
aynımaddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356.- TL.tutarında,
- Dağıtıcısı olan AKPET Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi ile olan bayilik sözleşmesi haricinde herhangi bir lisansa
kayıtlı olmayan 33 SV 987 plakalı akaryakıt tankerinden akaryakıt istasyonuna irsaliyesiz ve faturasız akaryakıt boşaltması
nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve
aynımaddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356 TL tutarında,
olmak üzere toplam 274.712-TL idari para cezası uygulanmasına Karar vermiştir.
Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 274.712-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 PiyasasıDüzenleme 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 Danıştay’da 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 sayılıTebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
6090/5/1-1

—————
Kurul’un 26/04/2012 tarih ve 3802/3 sayılı Kararı ile;“22-23/11/2011 tarihinde; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 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 aykırılık teşkil
ettiği, Motorine ağır ürün karıştırarak akaryakıtı tağşiş etmesinin ve akaryakıt istasyonunda tağşiş / hile amacıyla akaryakıta
karıştırılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği, 25/11/2011 tarihinde;
“Samsun Yolu Üzeri 32.Km. (Ada: 530, Parsel: 14) Elmadağ / ANKARA” adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde gizli
yer altı düzeneği bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar”başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine
aykırılık teşkil ettiği, 22-23/11/2011 tarihli denetimde mühürlenerek kendisine yed-i emin olarak bırakılan yer altıtankındaki
motorinin piyasa faaliyetine konu edilmesine sebep olmasının, Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı
fıkrasına ve Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, Akaryakıt
istasyonunda tağşiş / hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 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, 08/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26652 numaralı bayilik lisansı sahibi Besleyen Petrol Ürünleri Nakliyat
İnşaat Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6090/6/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/53 sayılı Kararı ile;“28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25284 numaralı bayilik
lisansı sahibi (29/04/2011 tarihli ve 1508 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Nisan 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi
dışında başka bir kaynaktan (Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden)
akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasıile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6090/7/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/40 sayılı Kararı ile;“12/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25722 numaralı bayilik
lisansı sahibi (14/05/2010 tarihli ve 1632 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited
Şirketi’nin, Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arasında, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Sıla 1 Petrol
Ürünleri Madeni Yağ Gıda Hayvancılık Nakliyat Ticaret LimitedŞirketi’nden ve Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ
Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine
aykırıhareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret
Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6090/8/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/33 sayılı Kararı ile;“12/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25722 numaralı bayilik
lisansı (14/05/2010 tarihli ve 1632 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) sahibi Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited
Şirketi’nin Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arasında Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ürünleri İnşaat
Nakliyat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Özdağ Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne
toplamda yaklaşık 157 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Palmiye Petrol Ürünleri
Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6090/9/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/54 sayılı Kararı ile;“30/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25804 numaralı bayilik
lisansı sahibi (21/01/2011 tarihli ve 297 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Haziran 2010-Ağustos 2010 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında
başka bir kaynaktan (Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Sıla 1 Petrol
Ürünleri Madeni Yağ Gıda Hayvancılık Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılıKanunun
8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin
(c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Yayan Petrol Madeni
Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6090/10/1-1

—————
Kurul’un 26/04/2012 tarih ve 3802-41 sayılı Kararı ile,07/10/2009 tarihinde yapılan denetimde tarımsal amaçlı satış
tankeri olarak lisansa kayıtlı olmayan 35 AHE 33 plakalı akaryakıt tankeri vasıtasıyla tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yaptığı
tespit edilen, BAY/939-82/25757 sayılıbayilik lisansı (06/01/2011 tarihinde iptal) sahibi İztaşTaşımacılık İnşaat Petrol
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, bunun yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimlerİle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek
olmaksızın mezkur tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530
Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağıhususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/11/1-1

—————

Kurul’un 02/05/2012 tarih ve 3808/6 sayılıKararı ile Sandıklı-Antalya Karayolu 1.Km Sandıklı/Afyonkarahisar
adresinde faaliyet gösteren 10.03.2009 tarih ve BAY/939-82/25709 sayılı bayilik lisansısahibi Kozahan Enerji Mühendislik
Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 2010 yılında yapılan denetimler ile ilgili olarak Denetim
Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;
-Şirketin, bağlı dağıtıcısı olan Bölünmez Petrolcülük A.Ş. haricinde, 09.10.2010 tarihinde yapılan tespitte, 18.11.2008
tarih ve BAY/939-82/25249 sayılı bayilik lisansı sahibi Okalin Petrol Ürünleri Nakliyat Depolama Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nden, 20.10.2010 tarihinde yapılan tespitte ise 12.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21132 sayılı bayilik lisansı sahibi
Şirvan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci
maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik
faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi
olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne
aykırıhareket ettiği,
- Şirketin ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılısavunmada bulunmadığı,
anlaşıldığından, KozahanEnerji Mühendislik Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali”
fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynımaddenin dördüncü fıkrası ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince belirlenen 2010 yılına ilişkin her iki fiil için ayrı 137.357,-TL tutarında olmak üzere toplamda 274.714,TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.714,TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol PiyasasıKanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/12/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/177 sayılı Karar’ı ile Mehmet Yılmaz- Gürcan Petrol’ün Durusu Beldesi Belde
İçi TerkosGaziosmanpaşa İstanbul adresinde kurulu istasyonunda bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti
yürüttüğü 18/09/2008 tarihinde tespit edilmiş olup, söz konusu gerçek kişinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca akaryakıt bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 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
işlediği, bu fiili işleyen mezkur gerçek kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi gereğince belirlenen 50.000-TL tutarında, idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu 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/AnkaraŞubesi 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/13/1-1

—————
BAY/939-82/25296 sayılı bayilik lisansı (11/10/2011tarihinde iptal) kapsamında faaliyet gösteren Necmi DİCLE /
Dicle Petrol’e ait tesislerde, 15/05/2009 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan akaryakıt numunelerinin, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’nde yapılan analizlerinde, söz konusu numunelerin yeterli şart ve seviyede marker ihtiva
etmediği ve teknik düzenlemelere uygun olmadığıM-09/1897 ve M-09/1898 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olup;
ayrıca istasyonda vaziyet planında yer almayan bir adet gizli akaryakıt tankıbulundurulduğu tespit edilmiştir. Kurul’un
23/11/2011tarih ve 3516-29 sayılı Kararı uyarınca mezkûr lisans sahibinden konuya ilişkin yazılı savunma yapması
istenmiştir.
Necmi DİCLE / Dicle Petrol tarafından konuya ilişkin, yasal süresi içinde yazılı savunma gönderilmemiş olması
üzerine, konu 12/04/2012 tarihli Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş ve alınan 3779-39 sayılı Kurul Kararı ile;

a) Akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen ve ilgili teknik düzenlemelere uygun
olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi ile 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynıYönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,
b) İstasyonda vaziyet planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
11 inci maddesinin (e) bendi ile aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına, aykırıhareket etmesi
nedeniyle, Necmi DİCLE / Dicle Petrol hakkında 5015 sayılıKanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu
Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği 134.400,-TL tutarında, 5015
sayılıKanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynımaddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereği 11.200,-TL tutarında olmak üzere, toplam 145.600,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600,-TL (yüzkırkbeşbinaltıyüz-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 PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/14/1-1

—————
Kurul’un 09/05/2012 tarih ve 3826/1 sayılıKararı ile Yenişehir Mah. Ankara Cad. 55. Sokak No:41 (Ada:338,
Parsel:6) Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 09.07.2010 tarih ve BAY/939-82/27982 sayılı bayilik lisansı sahibi
Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisi nezdinde yapılan
denetimler ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 29.01.2011 tarihinde
yapılan tespitte, 34 EN 7000 plakalı çekici ve 34 EN 9006 plakalı tanker vasıtasıyla; 26.02.2011 tarihinde yapılan tespitte, 34
EN 7000 plakalı çekici ve 34 EN 9006 plakalı tanker vasıtasıyla ve 30.04.2011 tarihinde yapılan tespitte, 34 BSY 72 plakalı
çekici ve 34 BCL 72 plakalı tanker vasıtasıyla bağlı dağıtıcının dışında akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanunun 8 inci
maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrasının (a) bendine aykırıhareket ettiği, 22.03.2011 tarihinde yapılan tespitte, TÜBİTAK
MAM’ın 12/04/2011 tarihli ve M-11/609 sayılı raporu ileŞirket’in yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt
ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik
düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendi ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine
ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta
kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 ncimaddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 28.03.2011 tarihinde yapılan tespitte, ODTÜ
PAM’in 05/04/2011 tarihli ve PAL-11-321-418 sayılı raporu ile Şirket’in yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen
akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik
düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri”başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine
ve aynı yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, Şirketin ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre
içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılıKanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen her iki fiil için ayrı
147.933,- TL uygulanmak üzere toplam 295.866,-TL tutarında, Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen her üç fiil için ayrı 147.933,- TL
uygulanmak üzere toplam 443.799,-TL tutarında olmak üzere nihai olarak toplamda 739.665,TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.665,TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol PiyasasıKanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 sayılıAmme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu, 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/15/1-1

—————
DAĞ/1226-7/22380 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Standart Yağ Gaz PetrolÜrn. Dağıtım Paz. San. veTic. A.Ş.’nin
Kurumumuza 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin
4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-132 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/16/1-1

—————
MYG/2877-4/28571 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi DoğapetKimya Madeni Yağ Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin
4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-49 sayılı Kurul Kararıile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/17/1-1

—————
MYĞ/555-32/14558 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-62 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/18/1-1

—————
İŞL/1670-2/24761 sayılı İşleme lisansı sahibi İsmailoğullarıPetrol Ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin
Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f)
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012
tarih ve 3659-100 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/19/1-1

—————

İHR/1585-4/24252 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Yörük Denizcilik Petrol Ürünleri Dağıtım Taşıma İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-125 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/20/1-1

—————
MYG/2711-2/28165 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gülbahar Kimya Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-58 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/21/1-1

—————
İŞL/1600-3/24346 sayılı İşleme lisansı sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda
Hayvancılık Temizlik Maddeleriİnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza
2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-105
sayılı Kurul Kararı ile 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, konu
ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/22/1-1

—————
İŞL/1670-1/24760 sayılı İşleme lisansı sahibi Tepebaşı Enerji Üretim Kimyasal Geri Dönüşüm Ve Petrol Ürünleri
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-108 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/23/1-1

—————
İHR/689-4/16181 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Öz Şahin Akaryakıt Nakliye İhracat İthalat Ticaret
LimitedŞirketi’nin Kurumumuza 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-123 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/24/1-1

—————
DAĞ/455-2/04841 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi GüvengazPetrol Ürn. Enerji Sist. Doğalgaz İnş. Teks. Taş. San.
A.Ş.’nin Kurumumuza 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-129 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/25/1-1

—————
DEP/988-3/20678
sayılı
Depolama
lisansı
sahibi
GüvengazPetrol
Ürünleri
Enr,Sist.Doğalgaz.İnş.Teks.Taş.San.A.Ş.’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-134 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/26/1-1

—————
MYĞ/627-25/15375 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-63 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/27/1-1

—————
DAĞ/807-15/17612 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Karahan Nak. Hafr. Petrol Ürn. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Kurumumuza 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-130 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/28/1-1

—————
MYĞ/1585-6/24254 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Or-san Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri ve İmalat İthalatİhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2009 ve 2010 yıllarındaki
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası

Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-72 sayılı Kurul
Kararıile 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, konu ile ilgili
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/29/1-1

—————
MYĞ/1765-2/25051 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi PetroilMadeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye
Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-79 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/30/1-1

—————
MYĞ/1497-7/23822 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ege-mar Petrol ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler
İthalatİhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-51 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararıuyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/31/1-1

—————
Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766-56 sayılı Kararı ile; 05/06/2007 tarihli ve BAY/939-82/22236 sayılıistasyonlu
bayilik lisansı sahibi Doğan Akaryakıt Tekstil İnşaat Gıda Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Ankara
Yolu 41.Km. Hamidiye Köyü Mahmudiye / ESKİŞEHİR adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 30/09/2010 tarihli
denetimde tespit edildiği üzere gizli düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu
fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu
anlaşıldığından söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılıKanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca
bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğhükümleri gereğince belirlenen 57.232-TL
tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 11.446-TL idari para cezası olarak uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.446-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 PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/32/1-1

—————
04/04/2012 tarihli ve 3766-55 sayılı Kurul Kararı ile Ankara Yolu 41.Km. Hamidiye Köyü Mahmudiye /
ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren 05/06/2007 tarihli ve BAY/939-82/22236 sayılıistasyonlu bayilik lisansı sahibi
Doğan Akaryakıt Tekstil İnşaat Gıda Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından
düzenlenen 13738 sayılı analiz raporuna göre, akaryakıta ağır ürün karıştırarak tağşişetme eyleminin 5015 sayılı Petrol

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali
eyleminin, 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, 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı
alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 686.784-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği
137.356-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 numaralıhesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6090/33/1-1

▲

