Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-66 sayılı Kararı ile, MYĞ/1624-4/24493 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Gür-pet
Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Boya Kimya Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aliağa Şubesi’nin, lisansa konu
tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş
olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin
yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
810/1/1-1

—————

27/08/2012 tarihinde yapılan tespite göre; BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda
Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 30/10/2013 tarih ve 4673-143 sayılı Kurul kararı ile istasyonun
vaziyet planında yer almayan gizli tank ve düzenek bulundurması nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL ve istasyonda eski dağıtıcısına ait
belirtileri kullanmaya devam etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında
olmak üzere toplamda 244.665,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 / 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 Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/2/1-1

—————

28/03/2012 tarihinde yapılan tespite göre, “Ata Mahallesi, Astim Hurdacılar Sitesi, No:7/AYDIN” adresinde faaliyet
gösteren 20.05.2009 tarih ve BAY/939-82/26034 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Öz Atahan Petrol Madencilik Tekstil İnşaat
Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci
fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 03/10/2013 tarih ve 4642-56 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında, 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 Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- 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 / 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 Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/3/1-1

—————

27/08/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z
Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım
Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait istasyonda süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul
Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 30/10/2013 tarih ve 4673-144
sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu Maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-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 / 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 Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/4/1-1

—————

27/08/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z
Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “Çeltikova Mevkii (Pafta: 25 L Iı C, Parsel: 2080) Vezirhan /
Bilecik” adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/29838 sayılı bayilik lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamak suretiyle,
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 30/10/2013 tarih ve 4673-159 sayılı Kurul kararı ile
mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu Maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-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 / 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 Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/5/1-1

—————

26/06/2012 tarihinde yapılan tespite göre, “Kurtuluş Mahallesi D 750 Caddesi No:213 (Pafta: 28-30.R Ada: 21
Parsel: 2) Pozantı / ADANA” adresinde faaliyet göstermek üzere 05/08/2010 tarih ve BAY/939-82/28117 sayılı bayilik
lisansı alan Abdulkerim Çiftçi’nin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 30/10/2013 tarih ve 4673-34 sayılı Kurul kararı ile
mezkûr lisans sahibi hakkında; 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 Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- 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 / 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 Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/6/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/57 sayılı Kararı ile; Nart Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt
bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/7/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/18 sayılı Kararı ile; Osman VANOĞLU - Osman Petrol hakkında 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL idari
para cezasının, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/8/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/60 sayılı Kararı ile; Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret
Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi, aynı maddenin altıncı fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 679.628,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 679.628,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/9/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/58 sayılı Kararı ile; Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret
Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi, aynı maddenin altıncı fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 679.628,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 679.628,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/10/1-1

—————

Kurul’un 27/11/2013 tarihli ve 4727/14 sayılı Kararı ile; Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi
İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aynı
maddenin altıncı fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca toplam 1.771.110,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.771.110,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/11/1-1

—————

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552-64 sayılı Kararı ile; Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Yalova Yolu 2.km. Umurbey
Mevkii adresinde 21/03/2005 tarih BAY/463-268/08903 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Arhan Petrol
Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 12/04/2013 tarihinde gizli tank ve düzenek tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4
üncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden; 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, Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat
İhracat Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
810/12/1-1

—————

Kurul’un 01/08/2013 tarihli ve 4534-38 sayılı Kararı ile; Seyran Köyü, Yanıkdeğirmen Mevkii (Pafta:6 Ada:
Parsel:3144), Karacabey/Bursa adresinde, 26.12.2011 tarih BAY/939-82/30379 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Tesisin Öz
Göl Petrol Ürünleri Elektrik İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı muhataba devri nedeni ile, lisans
sahibinin isteği üzerine 25.06.2013 tarihli 22525 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) ile faaliyet gösteren ve İmdat AKTAŞ –
Güven Akaryakıt tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 7-8/11/2012 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı harici akaryakıt

ikmali yapılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 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, İmdat AKTAŞ’ın 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.
810/13/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarih ve 4720-101 sayılı Kararı ile, MYĞ/3266-3/29593 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Kaya
Petrol ve Petrol Ürünleri İmalat İnşaat Metal Madencilik Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise
ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun
tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı
Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans
sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-122 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa
konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı
gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17
nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi
uyarınca sahibi olduğu 08.06.2011 tarih ve MYĞ/3266-3/29593 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve
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.
810/14/1-1

—————

13/08/2013 tarih ve 4552-80 sayılı Kurul Kararı ile, 03/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30207 numaralı bayilik lisansı
sahibi Özmuspet Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri İletişim Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait
istasyonda 09/10/2012-14/10/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde, 1 nolu gizli tanktan alınan numunenin
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt olduğunun tespit edilmesinin
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; yanı sıra, akaryakıta white spirit ve yağ karıştırarak tağşiş edildiğinin tespit
edilmesinin ise, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin (e) bendine; öte yandan, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli tanklar ile gizli
düzenek bulundurmasının ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine
ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında yeterli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıta white spirit ve yağ karıştırarak
tağşiş edilmesi sebebiyle 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 belirlenen 163.111, -TL.; yanı sıra, anılan istasyonda projede olmayan ilave
tanklar ile gizli düzenek bulundurulması sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri gereğince belirlenen 13.592, -TL. olmak üzere toplam 176.703, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilanın 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.
810/15/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720-30 sayılı Kararı ile “Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:204-204/A
204/B Gölbaşı/ANKARA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 18/07/2005 tarihli ve BAY/519-79/12841 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
söz konusu lisansının kendi talebi üzerine 12/11/2012 tarihli ve 3463 sayılı Başkanlık Olur'u ile sona erdirilmesine rağmen,
03/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/30898 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi Utku Murat AKYAR adına
düzenlenen 07/03/2013 tarihli ve A- Seri 013302 Sıra Numaralı Faturasından da tespit edildiği üzere akaryakıt satış faaliyeti
yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmüne 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 ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Sey-Pet Petrol Nakliyat
İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de
eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/16/1-1

—————

Çamlıtepe Mahallesi Tpao Bulvarı No:449 (Pafta:20l-3a Ada:355 Parsel:1)/BATMAN adresinde faaliyet gösteren
06.12.2010 tarihli ve BAY/939-82/28681 sayılı bayilik lisansı sahibi Sunasel Petrol İnşaat Taahhüt Nakliye Endüstriyel
Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Şirket)’nin tesisinde 11.03.2013 tarihinde yapılan denetiminde gizli yer altı
tankını piyasa faaliyetine konu ettiği tespit edilmiştir.
Söz konusu durum Kurul’un 05.11.2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup; gizli yer altı tankını piyasa
faaliyetine konu etmek suretiyle, 17.04.2013 tarihli ve 4370-38 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunma ve konuya
ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin yedinci ve on birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı
hareket ettiği
- Yazılı savunmasını sunmadığı
anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 14.652,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 14.652,- 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 Mahkemelerinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
810/17/1-1

—————

Kurulun 12/09/2013 tarihli ve 4607/25 sayılı Kararı ile; Çiftlikler Mah. Samsun Karayolu 10. Km Osmancık
ÇORUM” adresinde 19/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30476 (12.07.2013 Tarih ve 24395 Sayılı Karar ile
Sonlandırılmıştır). numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. Ltd.
Şti’nin,

a) 11/11/2012 tarihinde 14 BN 600 plakalı çekici ve 54 SN 225 plakalı tankerden alınan numuneye ilişkin, TübitakUME tarafından düzenlenen 28.03.02 No’lu analiz raporuna göre; istasyonlu akaryakıt bayisi olmasına karşın, sahip olduğu
lisansının verdiği haklar dışında jet yakıtı ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, 37 nci maddesinin
birinci fıkrasına, menşei belirsiz akaryakıt almak suretiyle bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,
b) 11/12/2012 tarihinde alınan numuneye ilişkin Tübitak-MAM tarafından düzenlenen 1220P01112001 No’lu analiz
raporuna göre, istasyonlu akaryakıt bayisi olmasına karşın, sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında jet yakıtı ikmali
eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, 37 nci maddesinin birinci fıkrasına, menşei belirsiz akaryakıt
almak suretiyle bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,
c) 07/03/2013 tarihlerinde yapılan denetim sonucunda; akaryakıt istasyonundaki gizli düzeneği vaziyet planında
bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin
yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine,
d) 07/03/2013 tarihinde söz konusu istasyondan alınan numunelere ilişkin olarak EGE-PAL tarafından düzenlenen
2013-E13031201 No’lu analiz raporuna göre marker seviyesi geçersiz, bitkisel yağ ve geri kazanım solvent karışımının
istasyonda bulundurulması eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanızın 15 (onbeş) gün içinde
aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
810/18/1-1

—————

Kurulun 28/08/2013 tarihli ve 4572/38 sayılı Kararı ile; Çiftlikler Mah. Samsun Karayolu 10. Km Osmancık
ÇORUM” adresinde 19/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30476 (12.07.2013 Tarih ve 24395 Sayılı Karar ile
Sonlandırılmıştır). numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. Ltd.
Şti’nin, 20/11/2012 tarihli tespite göre, araçlara gaz yağı ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı
yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, söz konusu tüzel kişinin konuyla ilgili
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde
aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
810/19/1-1

