Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-47 sayılı kararıyla; İHR/3419-2/30014
sayılı İhrakiye teslim lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.’nin Kuruma
2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 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, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi
gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/1/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-26 sayılı kararıyla; MYG/3074-1/28996 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans
sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün
içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya
doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/2/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-28 sayılı kararıyla; MYG/2711-4/28167 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi İskender Sevimli-İskender Sevimli Körfez Kimya İmalat İthalat İhracat ve Nakliyat’ın Kuruma 2011 yılında; ek
tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse
konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/3/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-37 sayılı kararıyla; MYĞ/2354-2/27012 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Opt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda
belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca,
söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel

kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/4/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-38 sayılı kararıyla; MYĞ/2522-3/27559 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu
piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar
edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/5/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-40 sayılı kararıyla; MYĞ/3266-2/29592 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Pakpet Kimya Gıda ve Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda
belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca,
söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel
kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/6/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-41 sayılı kararıyla; MYĞ/521-16/12932 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Petfer Madeni Yağ San. ve Ticaret Ltd. Şti.’ninKuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin
yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde
aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya
iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/7/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-43 sayılı kararıyla; MYĞ/565-43/14720 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Sarıkaya Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Tic Anonim Şirketi’nin Kuruma 2011
yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin
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, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse
konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/8/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-46 sayılı kararıyla; MYĞ/1181-8/21994 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011
yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin
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, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse
konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/9/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-50 sayılı kararıyla; MYĞ/2940-3/28726 sayılı Madeni
Yağ lisansı sahibi Zemaks Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu
lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş
gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya
doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/10/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-27 sayılı kararıyla; DAĞ/2819-5/28420 sayılı Dağıtıcı
lisansı sahibi Get Oil Enerji Anonim Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 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, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının
alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların

giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/11/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.09.2014 tarihli ve 5239-41 sayılı Kararı ile, “Düzçalı Mevkii Selimiye Köyü
İzmir Yolu 20. Km. (Pafta:İ19B04A Parsel:2355) Balıkesir” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2011 tarihli ve BAY/93982/29618 sayılı bayilik lisansı alan Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 23.11.2012
tarihli ve 8284 ve 8285 numaralı irsaliyeli faturalar ile BAY/939-82/28436 sayılı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol
Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne gazyağı olduğunu beyan ederek ikmal ettiği
akaryakıtın Tübitak MAM’ın 17.12.2012 tarihli ve 19484 sayılı analiz raporu ile jet yakıtı olduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle
toplam 299.037,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 299.037,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10644/12/1-1

—————
Kurul’un 14.08.2014 tarihli ve 5174/15 sayılı Kararı ile; 23.10.2012 tarihinde yapılan denetimlerde, Ormaş Petrol Nakliyat
Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29351 sayılı bayilik lisanslı istasyonundaki
akaryakıt istasyondaki 5 numaralı akaryakıt tankında bulunan üründen, A-009284 seri numaralı Numune Alma Tutanağı
düzenlenerek alınan numunenin analiz yapılmak üzere TÜBİTAK MAM’a gönderildiği, TÜBİTAK MAM’ın, 14.11.2012 tarihli
ve Motorin (1220P00988001) sayılı analiz raporuna göreKerosen özelliği gösterdiği dolayısıyla tağşişe yarayan ürün (Kerosen)
ikmal etmek suretiyle, 27.02.2013 tarihli ve 4299/8 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinden alınan yazılı savunma ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı birlikte değerlendirilmiş olup, Ormaş Petrol Nakliyat Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’ nin, akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün (Kerosen) bulundurması eyleminin; 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 hakkında5015 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
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111- TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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 Mahkemeleri’ ne dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği,
tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10644/13/1-1

—————
Kurul’un 03/08/2014 tarihli ve 5155-8 sayılı Kararı ile;

20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı (03/04/2013 tarihinde iptal) kapsamında faaliyet
gösteren Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, söz konusu Kurul Kararının ekinde belirtilen 9
bayiyle yaptığı bayilik sözleşmesinin sona ermesinden sonra, sona eren bayilik sözleşmelerine ilişkin Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (o) bendinde belirtilen sürenin bitiminden sonra Kuruma bildirimde bulunduğu veya sona eren
sözleşmeyle ilgili Kuruma hiç bildirimde bulunmadığı ve bu suretle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin
(o) bendine aykırı hareket ettiği 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 Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim 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.
10644/14/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.09.2014 tarihli ve 5239-40 sayılı Kararı ile, “Manisa-Akhisar Yolu Üzeri Kayışlar
Köyü Civarı (Pafta:93-2D, Parsel:294) Saruhanlı Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18.10.2010 tarihli ve BAY/93982/28436 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin 26.11.2012 tarihinde Tübitak MAM'ın 17.12.2012 tarihli ve 19484 sayılı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, jet yakıtı
ikmal etmesi, söz konusu jet yakıtını dağıtıcısı dışında temin etmesi, Tübitak MAM'ın 25.12.2012 tarihli ve 1220P01068001 sayılı
analiz raporu ile tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan
özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle toplam 720.407,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 720.407,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10644/15/1-1

—————
Kurul’un 30.09.2014 tarih ve 5244-14 sayılı Kararı uyarınca; Çay Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:173
Gümüşhacıköy/AMASYA adresinde 19.10.2012 tarih ve BAY/939-82/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Mustafa AKAL - Mert Petrol’e ait istasyonda 04.01.2014 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında bulunmayan tank
ile faaliyet yürütüldüğü ve istasyonda bulunan ürünlerden alınan numunelerin Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Saadettin
Güner Yakıt Uygulama Ve Araştırma Merkezinde yapılan analizleri neticesinde düzenlenen 17.01.2014 tarih ve E14-0002/M sayılı
motorin analiz sonuç raporunda Ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ürünün teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı
olduğu, motorin numunesinin; hem yüksek kükürtlü kaynama noktası düşük, hem de yüksek yoğunluklu petrol fraksiyonu ile tağşiş
edilmiş olduğu sonucuna varıldığının belirtilmesi sebebiyle;
Mustafa AKAL - Mert Petrol hakkında
a)Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince 1.039.300.-TL,
b) Vaziyet planında olmayan gizli tank kullanması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi hükmü gereğince 1.039.300. -TL. olmak üzere toplam
(1.039.300.+1.039.300) 2.078.600, -TL idari para cezası uygulanmasına,
Yukarıda a ve b bentlerinde belirtilen idari para cezaları ile ilgili olarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3
üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna
başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.078.600, -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 Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/16/1-1

—————
Kurul’un 03/09/2014 tarih ve 5200/6 sayılı Kararı ile Kırıkkale-Keskin Karayolu, 22. Km. (Parsel: 1934/1975)
Keskin/KIRIKKALE adresinde faaliyet gösteren 10.05.2012 tarih ve BAY/939-82/30940 sayılı bayilik lisansı sahibi
Saniye SEZER’in bağlı dağıtıcısı haricinde, 03.12.2012 tarihinde yapılan tespitte, 19.10.2012 tarih ve BAY/939-82/31668 sayılı
bayilik lisansı sahibiMupet Akaryakıt Taşımacılık İnş.Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti’den, 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 aykırı hareket
ettiği gerekçesiyle, lisans sahibinden alınan yazılı savunma, Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve savunmaya ilişkin görüşü
birlikte değerlendirilmiş olup; lisans sahibi kişiden alınan yazılı savunmada ileri sürülen hususların söz konusu gerçek kişiyi haklı
çıkarabilecek hukuki gerekçeler olamayacağı değerlendirildiğinden, Saniye SEZER hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer
bayilerden akaryakıt ikmali yapması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10644/17/1-1

—————
Kurulun 21/08/2014 tarihli ve 5185-41 sayılı Kararı ile; 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25285 sayılı bayilik lisansı sahibi
Zigana Kuyumculuk Tarım Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden, TübitakMAM’da düzenlenen 1320P01129001 sayılı analiz raporuna göre, 01/10/2013 tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker
içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı ve solvent karıştırılarak tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali ile istasyonda vaziyet planında
yer almayan düzeneğin faaliyete konu edilmesi hususlarında 06/02/2014 tarih ve 4871/33 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı
savunma istenmesine rağmen süresi içinde konuyla ilgili yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, Zigana Kuyumculuk Tarım
Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;
-Tübitak-MAM’da düzenlenen 1320P01129001 sayılı analiz raporuna göre, 01/10/2013 tarihinde 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 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,
akaryakıta solvent karıştırarak tağşiş etmek eyleminin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu ve süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı
anlaşıldığından, Zigana Kuyumculuk Tarım Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının a/3 bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca,
20/09/2011 tarihinde işlenen ve 4135/82 sayılı Kurul kararı ile idari para cezası uygulanarak 23/01/2013 tarihinde tebliğ edilen
fiilin üzerinden iki takvim yılı geçmeden tekrar işlenmesi nedeniyle 2.000.000.-TL,
-İstasyonda vaziyet planında yer almayan düzenek bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu ve süresi içinde konuyla ilgili yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından,

5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının a/2 bendi uyarınca 1.000.000.-TL olmak üzere toplam 3.000.000.TL (ÜçmilyonTürklirası) idari para cezası uygulanmasına Karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 3.000.000.- TL (ÜçmilyonTürklirası) 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 yetkili 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 edileceği ve söz konusu fiilerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para
cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini
durdurmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10644/18/1-1

