Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk Otomotiv İhtiyaç Maddeleri İnşaat Hayvancılık Tarım ve Orm. Ür.
San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin, 19/06/2013 tarihli denetime göre, istasyon otomasyon sistemindeki arızaya ilişkin olarak sözleşmeli
dağıtıcısına gerekli bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul
Kararı’nın 5 inci maddesinin ondördüncü fıkrasına aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun
6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri gereğince belirlenen 70.000,- TL.; yanı sıra,
mezkur bayinin sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasına ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle de
hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt
bendi ile aynı fıkranın (d) bendi hükümleri gereğince belirlenen 170.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının, anılan bayinin
aynı fiili 20/10/2012 tarihli tespite göre işlemiş olması nedeniyle 163.111, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına
ilişkin 20/03/2013 tarih ve 4322-78 sayılı Kurul Kararının 10/05/2013 tarihinde ilgiliye tebliğ edilmesi ve ceza uygulanan
fiilin iki takvim yılı geçmeden tekerrüren işlenmesi sebebiyle aynı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca söz
konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak suretiyle 340.000, -TL. olarak uygulanmak suretiyle toplam 410.000, TL.tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 410.000,-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.
8152/1/1-1

—————
Kurulun; 28/05/2014 tarihli ve 5040-40 sayılı Kurul Kararı ile 28/11/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği
üzere, “Ömertepe (Elmalık) Köyü Köy Sokağı No:98/A (Ada:- Pafta:- Parsel:378) Merkez/BOLU” adresinde faaliyet
göstermek üzere Kurumdan 10/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33316 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı
alan Bolpet Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, “Yavuz Selim Mahallesi
Ahmet Yesevi Caddesi 26/5 Sokak No:1 (Pafta: 245DT1B Ada: 419 Parsel: 7-8) Bağcılar/İstanbul” adresinde faaliyet
göstermek üzere Kurumdan 18/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31287 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Genç
Petrol Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali
yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden
satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde
“bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre
yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu
anlaşıldığından, Bolpet Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası, yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince
belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 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.
8152/2/1-1

—————
Kurul 17/04/2014 tarih ve 4976/61 sayılı Kararı ile, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24.01.2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinin
akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ile istasyon otomasyon sisteminde oluşan arızanın meydana geliş
tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde tamir edilmemesi ve dağıtıcı bayiyi tanıtıcı tescilli marka işareti olarak halen
eski dağıtıcıya ait giydirmenin bulunması sebebiyle istenilen savunması değerlendirilmiş olup; ilgili lisans sahibinin
süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 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 (8) inci ve (11) inci bendine aykırı hareket etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince
belirlenen 850.000.-TL,
2) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine
ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine aykırı hareket
etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt
bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL, olmak üzere toplamda 920.000.-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000.-TL (Dokuzyüzyirmibin 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.
8152/3/1-1

—————
Kurul’un 18/02/2014 tarih ve 4886/5 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin yapılan bir inceleme kapsamında
26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarla talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek, 5015 sayılı Kanunun
“Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası
hükümlerine ve “Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g)
bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 17/01/2013 tarih ve 4247-21 sayılı
Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin
görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibinin;
a) 26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarımızla talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek, 5015 sayılı
Kanunun “Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkrası hükümlerine ve “Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının
(g) bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği,
b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine aykırı hareket etmekten dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 3
numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8152/4/1-1

—————
Kurul’un 18/02/2014 tarih ve 4886/4 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yapılan bir inceleme kapsamında 26/07/2012 ve
26/09/2012 tarihli yazılarla talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek, 5015 sayılı Kanunun “Bilgilerin
Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine
ve “Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendine ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 17/01/2013 tarih ve 4247-20 sayılı Kurul Kararı
ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca
değerlendirilmiş olup lisans sahibinin;
a) 26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarımızla talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek, 5015 sayılı
Kanunun “Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkrası hükümlerine ve “Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının
(g) bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği,
b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine aykırı hareket etmekten dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 3
numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8152/5/1-1

—————
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/54 sayılı Kurul Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı
dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayilerine kurduğu otomasyon
sisteminin çalışmasını tam olarak sağlamaması, otomasyon sisteminin verilerini doğru ve tam biçimde Kurumla
paylaşmaması ve Kuruma yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul
Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olması sebebiyle 23/05/2013 tarih ve 4421-57 sayılı Kurul Kararı ile
ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca
değerlendirilmiş olup lisans sahibinin;
a) Bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin çalışmasını tam olarak sağlamaması, otomasyon sisteminin verilerini
doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve Kuruma yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına ve
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 6455 sayılı
Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca
850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8152/6/1-1

—————
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/53 sayılı Kurul Kararı ile; 01/03/2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı
dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin
çalışmasını tam olarak sağlamaması, otomasyon sisteminin verilerini doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve
Kuruma yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci
maddeleri hükümlerine aykırı olması sebebiyle 23/05/2013 tarih ve 4421-56 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden
yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans
sahibinin;
a) Bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin çalışmasını tam olarak sağlamaması, otomasyon sisteminin verilerini
doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve Kuruma yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına ve
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 6455 sayılı
Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca
850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8152/7/1-1

—————
Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-39 sayılı Kararı ile, Özimpet İnşaat Petrol Ürünleri Oto Yedek Parça Kimya ve
Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/11/2012 tarihinde 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 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 67.962, -TL. tutarında idari para
cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -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.
8152/8/1-1

—————
Kurul’un 15/05/2014 tarih ve 5014-50 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin “Üçtepe Köyü 11.Km. Bismil /
DİYARBAKIR” adresinde BAY/939-82/30899 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Abdulkerim UĞURTAY
- Kikan Petrol unvanlı bayisine ait tesiste 20/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde yeraltı tanklarının

otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (ö) bendine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4
üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olması sebebiyle anılan dağıtıcı lisansı sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455
sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendi hükümleri
uyarınca belirlenen 850.000, -TL.; yanı sıra, ilgili dağıtıcının 01/01/2013 tarihinden itibaren Abdulkerim UĞURTAY Kikan Petrol unvanlı bayisine ait günlük istasyon otomasyon sistemi verilerini Kuruma sağlamamış olduğunun tespit
edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18
inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine
aykırı olması sebebiyle de hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000,- TL. olmak üzere toplam 920.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000, -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.
8152/9/1-1

—————
Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-37 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31156 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/11/2012 tarihinde sözleşmeli
dağıtıcısı haricinde Özimpet İnşaat Petrol Ürünleri Oto Yedek Parça Kimya ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden,
yanı sıra 01/02/2013, 14/02/2013 ve 01/03/2013 tarihlerinde ise yine sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Kal-Der Ankara Petrol
Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden
akaryakıt temin etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, mezkûr kişi hakkında 2012 yılındaki fiil için
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü
fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 163.111, -TL.; yanı sıra, 2013 yılındaki fiil için de 5015 sayılı Kanunun
6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d)
bendi hükümleri gereğince belirlenen 170.000, -TL. olmak üzere toplam 333.111, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 333.111, -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.

