Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 17/2/2011 tarihli ve 3087-60 sayılı Kurul Kararı ile; 10/3/2005 tarihli ve BAY/450-249/02236 sayılı bayilik
lisansı kapsamında Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 7 MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ağaoğlu Otomotiv
Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından
6/11/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Dostlar Akaryakıt Nakliyat Gıda ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş. ile
Ata Likit Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayilere akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış
amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/1/1-1

—————
Kurul’un 17/2/2011 tarihli ve 3087-68 sayılı Kurul Kararı ile; 19/2/2007 tarihli ve BAY/939-82/21391 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D 400 Karayolu Üzeri Nohut Mevkii Bahçe / OSMANİYE adresinde faaliyet gösteren
Aypa Tur. İnş. Taah. Taş. Pet. Ür. Teks. Konf. Mot. Araç. Dy. Tük. Mal. Bil. Gıd. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Osmaniye İl
Jandarma Komutanlığı tarafından 14/2/2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde
Şirikciler Kolektif Şirketi Şevki Şirikçi ve Ortakları ünvanlı kişiden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve
(d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, 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 anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar
verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/2/1-1

—————
Kurul’un 17/2/2011 tarihli ve 3087-67 sayılı Kurul Kararı ile; 19/2/2007 tarihli ve BAY/939-82/21391 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D 400 Karayolu Üzeri Nohut Mevkii Bahçe / OSMANİYE adresinde faaliyet gösteren
Aypa Tur. İnş. Taah. Taş. Pet. Ür. Teks. Konf. Mot. Araç. Dy. Tük. Mal. Bil. Gıd. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Osmaniye İl
Jandarma Komutanlığı tarafından 7/2/2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde
Altınbaş Petrol Ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı kişiden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, 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 anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar
verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/3/1-1

—————
Kurul’un 24/2/2011 tarihli ve 3099-22 sayılı Kurul Kararı ile; 5/8/2009 tarih ve BAY/939-82/26384 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı (16/2/2010 tarihinde iptal) kapsamında, D-400 Karayolu, Çona Köyü Mevkii OSMANİYE adresinde faaliyet
gösteren Simya Akaryakıt Nakliyat Lojistik İnşaat İletişim Tarım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
17/11/2009 tarihli tespite göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası yanında Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine
aykırı olarak bayilik lisansına kaydettirmeden akaryakıt deposu işlettiği ve Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü
fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı olarak kendi
dağıtıcısı dışında bir başka dağıtıcıya ait marka, amblem, logo, pano vb. işaretleri kullandığı anlaşıldığından, 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 Simya Akaryakıt Nakliyat
Lojistik İnşaat İletişim Tarım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yazılı savunmanın 15 gün içerisinde Kurum adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/4/1-1

—————
Kurul’un 31/3/2011 tarih ve 3150/12 sayılı Kararı ile Ankara Samsun Karayolu 135.Km Delice/KIRIKKALE
adresinde faaliyet gösteren 16/12/2009 tarihli ve BAY/939-82/26944 sayılı bayilik lisansı sahibi Tek Feyza Yapı Market
Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ ve Nakliye Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 16/12/2009 tarihinde yapılan denetim
sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 10/2/2010 tarihli ve M-09/5787 ile M-09/5788 sayılı analiz raporları ile Şirketin; yeterli şart
ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 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 söz
konusu Şirketin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/5/1-1

—————
Kurul’un 21/4/2010 tarih ve 3182-60 sayılı Kararı uyarınca; Çevsa Çevresel Yakıtlar ve Gıda Pazarlama Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nin Yavuz Selim Mahallesi İpek Yolu Caddesi No:24 Tosya / KASTAMONU adresinde faaliyet
gösteren istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurduğu tespit edildiğinden, tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca
2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince belirlenen 137.356,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL (yüzotuzyedibinüçyüzellialtı-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
Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/6/1-1

—————
Kurul’un 28/4/2011 tarihli ve 3199-42 sayılı Kararı ile; “Yusuf MERCAN’ın “Akyurt Yıldırım Mahallesi Merkez
Camii Arkası No:5 / ANKARA” adresindeki kendisine ait depoda muhtelif markalarda ve boyutlarda çok sayıda boş tüp
bulundurmak suretiyle Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 8 nci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Yusuf
MERCAN hakkında Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un, 5728 sayılı Kanun ilde değişik, 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca 1.000, TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 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 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/7/1-1

—————
9/3/2006 tarihli ve BAY/681-113/16179 numaralı bayilik lisansı sahibi Hazer Petrol Nakliyat İnşaat Hayvancılık
Tarım Gıda Ticaret Ve Sanayii Limited Şirketi'nin “İstasyon Mahallesi Adana Yolu Üzeri 1. Km Türkoğlu /
KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan tesisinde 8/5/2010 tarihinde gizli tank bulunmuş ve bu tanktan alınan
numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-10/2088 ve M-10/2089 numaralı muayene
raporlarında numunelerin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilmiştir.
Kurul’un 14/4/2011 tarihli ve 3173-38 sayılı Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi
geçersiz akaryakıt ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine 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; ayrıca istasyonda vaziyet
planına aykırı tank bulundurulmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma
ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Hazer Petrol Nakliyat İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi’nin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/8/1-1

—————
Kurulun 24/2/2011 tarihli ve 3099/41 sayılı Kararı ile; Barbaros Mahallesi Sedir Sokak No:9 Körfez/KOCAELİ
adresinde bulunan Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 41 R 4414 plakalı kara
tankerinden, 10/4/2009 tarihinde Körfez İlçesi Belde Garajında, Recep GÖZÜBÜYÜK isimli şahsa ait 06 AZ 7923 plakalı
araca istasyon dışında akaryakıt ikmali yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci
fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5284/9/1-1

—————
14/4/2011 tarihli ve 3173-53 sayılı Kurul Kararı ile, “Eskişehir Karayolu 25. Km Beyören Köyü Mevkii Emirdağ
Afyonkarahisar” adresinde; faaliyette bulunmak üzere 14/12/2006 tarih ve BAY/939-82/20834 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı alan ancak 5/2/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Menduh Yalçınkaya’ya ait akaryakıt istasyonundan 10/7/2007
tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-07/2181 sayılı analiz raporu ile ulusal
marker seviyesinin GEÇERSİZ olduğunun tespit edilmesi nedeniyle 20/5/2010 tarihli ve 2569/62 sayılı Kurul Kararı ile ilgili
lisans sahibinden istenilen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup, Menduh
YALÇINKAYA hakkında, marker seviyesi geçersiz aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali”
hükmü ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-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
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (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 Danıştay’da 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.
5284/10/1-1

—————
16/3/2011 tarihli ve 3124/37 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyonkarahisar-Ankara Karayolu, Posta İşletme Merkezi Yanı,
2.Km. AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere 22/3/2007 tarihli ve 06344 nolu istasyonlu otogaz bayilik
lisansı alan ancak 25/5/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 16/11/2007 tarihli denetimde, dağıtıcısı olan Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi dışında Güneygaz LPG Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den LPG ikmali yaptığının tespit edildiği ve bu fiilin 5307
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ve 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine aykırı olması nedeniyle 19/08/2010 tarihli ve 2715-111 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı
savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
görüşü değerlendirilmiş olup, Bay-Ram Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Mermer Otomotiv Sanayi Ticaret Limited
Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen
236.728,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 236.728,-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. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum 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.
5284/11/1-1

—————
Kurul’un 28/4/2011 tarihli ve 3199-43 sayılı Kararı ile; 16/8/2010 tarihli tespite göre “Egemenlik Mh. 146. Sk.
No:7/2 Işıkkent Bornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı almaksızın akaryakıt satışı yapan Aydın TAN’ın 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında 5015
sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü
fıkrası hükümleri gereğince 57.232-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı
uyarınca, 57.232-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 ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/12/1-1

—————
Kurul’un 14/4/2011 tarih ve 3173-100 sayılı Kararı ile; Bayraklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.nin 2006 ve 2007 yıllarına ait tespitlere göre piyasada araçların yakıt depolarında kullanılan akaryakıt benzeri ürünleri
elde etmek ve elde ettiği ürünleri Ayça Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliyat Turizm
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne ait akaryakıt istasyonuna boşaltmak suretiyle satışa konu etmek suretiyle madeni yağ lisansının
kapsamını izinsiz bir şekilde kendi inisiyatifinde genişletmesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü gereğince 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün
içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/13/1-1

—————
Kurul’un 24/3/2011 tarih ve 3137-27 sayılı Kararı ile; İzmir Metro Turizm Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.nin, 2/8/2009
tarihli tespite göre 34 FS 4640 plakalı kamyonet üzerinde bulunan pompa düzeneği vasıtasıyla 40 KF 114 plakalı kendisine
ait otobüse akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aykırı
olduğu gerekçesiyle, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/14/1-1

—————
Kurul’un 31/3/2011 tarih ve 3150-68 sayılı Kararı ile; Hüseyin TABAK‘ın “İslamsaray Mahallesi İstiklal Meydanı
No.29 Bergama/İZMİR” adresindeki istasyonundan 31/8/2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde alınan M-10/3610
numaralı akaryakıt numunesine ait TÜBİTAK analiz raporuna göre, istasyonda yeterli şart ve seviyede ulusal marker
içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve içerisine ağır ürün karıştırılmış olan akaryakıt bulunduğunun tespit
edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, 18 inci maddesine ve
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle, anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı
savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/15/1-1

—————
Kurulun 17/5/2011 tarihli ve 3219-11 sayılı Kararı ile; Demir Kapı Köyü Köyiçi Mevkii (Pafta:5 Parsel:1816)
Susurluk/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 26/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26723 numaralı (iptal) istasyonlu
bayilik lisansı sahibi Çetin Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, akaryakıt istasyonundan 28/9/2010
tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK’ın M-10/3986 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, ayrıca akaryakıt istasyonundan ve 06 HYP 45 plakalı tankerden
21/12/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4875, M-10/4876 ve M-10/4877 nolu
analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, diğer taraftan 21/12/2010 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından söz konusu şirketin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5284/16/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2011 tarih ve 3150/17-18 sayılı Karar’ları ile, 1) Karaoğlu Petrol Sanayi ve Dış Ticaret Limited
Şirketi’ne ait pompadan ve 34 UT 9656 plakalı tankerden alınan akaryakıt numunelerinin B-10/107, B-10/108, M-10/109, M10/110, M-10/111, M-10/112, M-10/113, M-10/114 ve M-10/115 sayılı TÜBİTAK-MAM analiz raporlarına göre, hem
gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 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 aykırılık teşkil ettiği,
2) Karaoğlu Petrol Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin bağlı dağıtıcısı dışında 34 UT 9656 plakalı tankerden
8/1/2010 tarihinde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının
(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 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, söz
konusu kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5284/17/1-1

▲

