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Resmî Gazete

Sayı : 29714

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
26/09/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12098 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Eskar Petrol Turizm İnşaat
Nakliye Ticaret San. Ltd. Şti. tarafından “E-90 Karayolu Üzeri, Kalederesi ( Ada: - , Pafta:155, Parsel:56 ) Koçak Köyü
NİĞDE” adresinde işletilmekte olan otogaz istasyonunda,05/06/2014 tarihinde Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5307 sayılı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca alınan
21/05/2015 tarihli ve 5609-29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yürütülen soruşturma sonrasında düzenlenen 21/07/2015 tarihli
ve DDB.309/13-13 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; istasyonda sorumlu
müdür çalıştırılmamasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 ncimaddesinin
2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür
Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesinden dolayı lisans sahibine 5307 sayılı Kanunun
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 76.142- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
10/03/2016 tarihli ve 6150-76 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001
5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde
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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4643/1/1-1

—————
M.K. Paşa Mah. Şehit Polis Süleyman İnkur Cad. No: 4/B (Pafta: 20LID. Ada: 29 Parsel: 8) Fatsa Ordu
adresinde, 17/03/2011 tarih BAY/939-82/29161 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (09.09.2013 tarihli 30065 sayılı kararla
sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin,
22/05/2012 tarihli tespite göre, Nenehatun Mahallesi Merkez Erzurum adresinde 19/11/2007 tarih BAY/939-82/23329 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mahsun Kömürcülük İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri Gıda Maddeleri Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı satış yapması hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 ve
2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 38 inci
maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin Kurum’a yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından, Fatsa Derya
Petrol Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, (ihlal tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle) 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinin (2) nolu alt bendi ile aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiş ve bu yöndeki 30/03/2016 tarih 6189-25 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu 30/03/2016 tarih 6189-25 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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 olunur.
4643/2/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarih ve 6150-39 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31090 sayılı bayilik lisansı sahibi Doruk-Grup
Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyondan tesisten 19/03/2015,
27/04/2015 ve 17/06/2015 tarihinde alınan numunelerin İNÖNÜ-PAL’in sırasıyla 2015-0348, 2015-0475 ve 2015-0645
numaralı analiz raporlarına göre tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içerdiğinin tespit edilmesinin 5015
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ilgili hükümleri uyarınca
toplam 778.172, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını ve 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan
kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 778.172, -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.
4643/3/1-1

—————
Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/85 sayılı Kararı ile; MYĞ/1642-2/24582 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında Ek’li tabloda
belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, MYĞ/1642-2/24582
sayılı madeni yağ lisansı sahibi Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş olup hazırlanan 09/03/2016 tarihli ve 388 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü
fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası
Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı
hareket ettiği netice ve kanaatine varılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4643/4/1-1

—————
Kurul’un 18/02/2016 tarihli ve 6118-13 sayılı Kararı ile, Hazal Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt Gıda İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında:
i. Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt
ikmali nedeniyle,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt
bendi ile, “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” uyarınca 1.039.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına,
ii. İlgili lisans sahibinin fiilinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık
suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerinin durmayacağına,
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 1.039.000,-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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4643/5/1-1

—————
Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/35 sayılı Kararı ile, 11.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32909 sayılı bayilik lisansı
sahibi Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin 08.11.2013 tarihinde akaryakıt
istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
bayisi olmasına rağmen istasyonunda MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne ait READY
giydirmelerinin bulunması ile ilgili olarak Şirket hakkında 10.12.2015 tarihli ve 5913/18 sayılı Kurul Kararı kapsamında
yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 257 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma
Kurulca değerlendirilmiş olup; savunma yapmadığı anlaşıldığından Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin 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 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.
4643/6/1-1

—————
Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/36 sayılı Kararı ile, 18.10.2012 tarihli ve DAĞ/4077-9/31661 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Emir-Arda Akaryakıt İnşaat
Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği
üzere istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile ilgili
olarak Şirket hakkında 10.12.2015 tarihli ve 5913/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında
düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 258 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup;
savunma yapmadığı anlaşıldığından Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455
sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin 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 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.
4643/7/1-1

—————
Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/26 sayılı Kararı ile, 31.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31062 sayılı bayilik lisansı
sahibi Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıt
istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, arızalı durumda bulunan otomasyon
sistemine rağmen akaryakıt ikmali yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
01.10.2015 tarihli ve 5811/1 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.11.2015 tarihli ve
96 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından Sapet İnşaat Petrol Ürünleri
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
1. 28.07.2015, 10.08.2015 ve 21.08.2015 tarihlerinde yapılan denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için belirlenen 194.543.-TL’nin 3 farklı denetim tarihi için
ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 583.629.-TL,
2. 28.07.2015, 10.08.2015 ve 21.08.2015 tarihlerinde yapılan denetime ilişkin otomasyon sisteminin çalışmaması,
otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 6455
sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için belirlenen
80.106.-TL’nin 3 farklı denetim tarihi için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 240.318.-TL
olmak üzere toplamda 823.947.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 823.947.-TL (Sekizyüzyirmiüçbindokuzyüzkırkyedi 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 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.
4643/8/1-1

—————
Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/20 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı
sahibi SE-KA Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin
akaryakıt istasyonunda 08.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere arızalı durumda bulunan otomasyon
sistemi çalışmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve dağıtıcısı dışında akaryakıt
ikmal etmesi ile ilgili olarak Şirket hakkında 02/12/2015 tarihli ve 5903-19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruşturma sonrasında düzenlenen 24/12/2015 tarihli ve 259 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurulca
değerlendirilmiş olup; yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı
anlaşıldığından, SE-KA Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited
Şirketi hakkında
a) Arızalı durumda bulunan otomasyon sistemi çalışmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine
müdahale etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
7 nci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,
b) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen
170.000.-TL,
olmak üzere toplamda 240.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL (İkiyüzkırkbin 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 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.
4643/9/1-1

—————
Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/50 sayılı kararı ile MYĞ/3212-3/29441 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Mirbey Kimya Petrol Nakliyat İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda
belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-234 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
4643/10/1-1

—————
DAĞ/5158-1/34542 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin
(Şirket) 2014 ve 2015 yıllarında Kuruma sahte teminat mektubu vermesinin veya aynı sonucu elde etmek için kanuna karşı
hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkraları ile Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4/A maddesine aykırılık teşkil ettiği,
yapılan tebligata rağmen savunma vermediği anlaşıldığından 25.02.2016 tarihli ve 6130-58 sayılı Kurul kararı ile;
a) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirkete ait DAĞ/5158-1/34542 sayılı Dağıtıcı
Lisansının iptal edilmesine,
b) Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “2015 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 80.106.-TL idari para cezası uygulanmasına,
Karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıfbank Ankara 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 idare mahkemelerinde 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.
4643/11/1-1

—————
DAĞ/4678-1/33382 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Mensal Petrolcülük İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin (Şirket)
2015 yılında Kuruma sahte teminat mektubu vermesinin veya aynı sonucu elde etmek için kanuna karşı hile yapmasının 5015
sayılı Kanunun 20 nci maddesine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol
Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4/A maddesine aykırılık teşkil ettiği, savunmasında ileri
sürülen hususların Şirketi haklı çıkaracak gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından 25.02.2016 tarihli ve 6130-59 sayılı Kurul
kararı ile;
a) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirkete ait DAĞ/4678-1/33382 sayılı Dağıtıcı
Lisansının iptal edilmesine,
b) Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “2015 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 80.106.-TL idari para cezası uygulanmasına,
Karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıfbank Ankara 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 idare mahkemelerinde 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.

