Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-28 sayılı Kararı ile; “Kurfallı Köyü (Parsel:1158) Bergama İZMİR” adresinde
faaliyet gösteren 09/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26655 numaralı bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol
Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; 2011 ve 2012 yılları içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında
başka bir kaynaktan (Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) 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 (d) 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 yazılı savunmasının
alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/1/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/29 sayılı kararı ile 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı
sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin
26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 2010 yılında Nişkoz Nişasta Yağ Glikoz Turizm İnşaat Nakliyat
Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, 2011 yılında Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda
Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Nişkoz Nişasta Yağ Glikoz Turizm İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri
Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San Ltd.
Şti., Sakarya Beyazgül Turizm Gıda Konfeksiyon Nakliyat Tarım Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited
Şirketi, 2012 yılında Nişkoz Nişasta Yağ Glikoz Turizm İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi, Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San Ltd. Şti., Sakarya Beyazgül Turizm Gıda
Konfeksiyon Nakliyat Tarım Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ve 26.09.2012 tarihli ve
BAY/939-82/31557 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama
Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak ve 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde
otomasyon sistemi ve dağıtıcıdan gelen faturalar sonucunda tespit edilen istasyona ikmal edilen miktarlar nedeniyle dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve
(d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8868/2/1-1

—————
Kurulun 28/05/2014 tarihli ve 5040-48 sayılı Kararı ile 24/10/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,
"Karaağaç Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3 Ada: Parsel: 500/BOLU" adresinde faaliyet göstermek üzere
Kurumdan 21/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28909 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan ADK Petrol Nakliye
İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, "Üçköprü Köyü Ufuk Mahallesi No:50/B (Pafta:G26B21A Ada:410
Parsel:1) Kaynaşlı/DÜZCE" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 07/09/2012 tarihli ve BAY/939-82/31479 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan FSM Petrol Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile
"Akdeniz Mahallesi Akdeniz Caddesi No:201/A (Pafta:21.ZA.II Ada: 154 Parsel:6) Akdeniz/MERSİN" adresinde faaliyet
göstermek üzere Kurumdan 05/10/2012 tarihli ve BAY/939-82/31616 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı
alan İzonem Yalıtım Pazarlama İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun "Bayiler" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "bayiler, dağıtıcıları ile
yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler…." hükmü yanında, aynı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendinde "bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması"
hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 38 inci maddesinin (c)
ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre
yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu
anlaşıldığından, ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası, yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince
belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/3/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-38 sayılı Kararı ile; “Soğanbükü Ilıcasu (Güngörmez) Mevkii İvrindi /
BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-161/00814 numaralı bayilik lisansı sahibi Ali Coşkun
Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını faaliyete konu etmek
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci
maddesinin (e) 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 yazılı savunmasının
alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/4/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 21.11.2013 tarih ve 4720/14 sayılı Kararı ile yazılı savunması istenilen
ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 9 Şubat 2014 tarih ve 28908 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için ilanen
tebligat yapılan Aydede Petrol Sanayi Nakliyat Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı
savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal
ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 28.05.2014 tarih ve 5040/54 sayılı Kararı ile Aydede Petrol Sanayi Nakliyat Turizm
İnşaat Ticaret Limited Şirketi hakkında 170.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 170.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar
Bankası 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 ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 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 Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8868/5/1-1

—————
Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552-70 sayılı Kararı ile; Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den almış olduğu ITS/061
sertifika numaralı iç tesisat sertifikası kapsamında “Peyas Mah. Diclekent Bulvarı 270.Sok. Sedat Özturan Sitesi A Blok Altı
No:1 DİYARBAKIR” adresinde faaliyet gösteren Mehmet Fahri Ceyhan – Beta Doğal Gaz firmasının 08/12/2011 tarihinde,
A103833 abone numaralı binada gerçekleştirilen gaz açım işlemleri sırasında sahte etiket kullanarak projeye göre hesaplanan
kapasiteden daha büyük kapasiteli bir kazanı kullanarak söz konusu bina sakinlerinin can ve mal güvenliğinin tehlikeye atmak
suretiyle İç Tesisat Sertifikalarında belirtilen Temel Yükümlülüklerin 4 üncü maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Doğal Gaz
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/6/1-1

—————
25/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29951 numaralı (14/08/2013 tarihli ve 27848 sayılı Karar ile sonlandırılan)
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Kayseri Boğazlıyan Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde
faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, akaryakıt istasyonunda yapılan 04/10/2012, 30/04/2013 ve 01/05/2013 tarihli

denetimlerde 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için
02/05/2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazetede ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde
herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/07/2014 tarihli ve 5116-38 sayılı Kararı ile;
Bülent ERKAR’ın,
- 04/10/2012 tarihli tespite göre akaryakıt istasyonunda eski dağıtıcıya ait işaretler bulundurmak suretiyle 5015 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendine aykırı hareket ettiği,
- 30/04/2013 tarihli tespite göre otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engellemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket
ettiği,
- Süresi içinde herhangi bir yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, Bülent ERKAR hakkında,
a) Akaryakıt istasyonunda eski dağıtıcıya ait işaretler bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 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,
b) Otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engellemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik
19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 233.111.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 233.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/7/1-1

—————
25/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29951 numaralı (14/08/2013 tarihli ve 27848 sayılı Karar ile sonlandırılan)
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Kayseri Boğazlıyan Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde
faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, akaryakıt istasyonunda yapılan 04/10/2012, 30/04/2013 ve 01/05/2013 tarihli
denetimlerde 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için
02/05/2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazetede ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde
herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/07/2014 tarihli ve 5116-39 sayılı Kararı ile;
Bülent ERKAR’ın,
- 30/04/2013 ve 01/05/2013 tarihli tespitlere göre akaryakıt istasyonunda gizli tank, gizli düzenek ve vaziyet planında
yer almayan akaryakıt pompası bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine
aykırı hareket ettiği,
- Akaryakıt istasyonundan 30/04/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 1320P00392001 ve
1320P00392002 analiz raporlarına göre, akaryakıtı 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,
- Süresi içinde herhangi bir yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, Bülent ERKAR hakkında;
a) Akaryakıt istasyonunda gizli tank, gizli düzenek ve vaziyet planında yer almayan akaryakıt pompası bulundurması
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı
alt bendi hükmü gereğince belirlenen 1.000.000.-TL tutarında, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince belirlenen 1.000.000.-TL
tutarında olmak üzere toplam 2.000.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olmaları sebebiyle
bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5
inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına
karar verilmiştir
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının
saklı olduğu, tebliğ tarihini takip eden 30 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
bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci
fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/8/1-1

—————
Kurul’un 26/06/2014 tarih ve 5099-20 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/21351 sayılı bayilik lisansı sahibi Çavuşoğlu
İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmeli dağıtıcısı arasında sona eren bayilik sözleşmesinin
mezkur bayi tarafından süresi içerisinde Kuruma bildirilmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 38 inci
maddesinin (ı) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, anılan bayilik lisansı sahibinin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde
gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8868/9/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-35 sayılı Kararı ile; “Yeni Mahallesi, Bandırma Caddesi, No:81 Susurluk
BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 13/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29618 numaralı bayilik lisansı
sahibi Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; vaziyet planında bulunmayan gizli yer
altı tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine, İnönü PAL’in 2012-0093 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, akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacı ile katılabilecek ürün karıştırarak tağşiş etmek
suretiyle 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 değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/10/1-1

—————
Kurul’un 15/05/2014 tarihli ve 5014/21 sayılı kararı ile 21.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31914 sayılı bayilik lisansı
sahibi Er-Gür Akaryakıt Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30-31.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;
TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 15/08/2013 tarihli ve 1320P00871001 sayılı analiz raporundan
numunelerin yağ ve solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 30-31.07.2013 tarihi
itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırı hareket ettiği, Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek
suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l)
bendine aykırı hareket ettiği, 29.07.2013 tarihinde Kıran Mahallesi E-80 Karayolu Üzeri (pafta:-, ada:345, parsel:11-20)
Atkaracalar/ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren 08.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda
Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne
fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8868/11/1-1

—————

Kurul’ un 28.05.2014 tarih ve 5040/12 sayılı Kararı ile; 28.03.2012 tarihli ve İHR/3752-2/30753 sayılı ihrakiye teslimi
lisansı sahibi Eskar Temizlik İhrakiye Petrol Turizm Nakliyat Gıda İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’ nin 31.12.2013 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve
bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) bendine aykırı olması nedeniyle 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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Eskar Temizlik İhrakiye Petrol Turizm Nakliyat Gıda
İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş 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.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
8868/12/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-37 sayılı Kararı ile; “Yeni Mahallesi, Bandırma Caddesi, No:81 Susurluk
BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 21/07/2009 tarihli ve BAY/939-82/26315 numaralı bayilik lisansı sahibi Fethi KılıçSusurluk Veysel Petrol Şubesi’nin; vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e)
bendine, Tübitak MAM’ın 1220P00084001, 1220P00086001 ve 1220P00086002 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıt
istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 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 yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/13/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/27 sayılı kararı ile Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış
Tic. San Ltd. Şti.’nin 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 2011 ve 2012 yıllarında 17.01.2005 tarihli
ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi AdabirlikPetrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 28 adet belge karşılığında akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde
bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı
savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8868/14/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarih ve 5126-82 sayılı Kararı ile, dağıtıcı lisansı alt başlığında madeni yağ faaliyeti işli olan
DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.’nin, 03/04/2014 tarih ve
4959-51 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 5015 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca sahibi olduğu dağıtıcı lisansının iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/15/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-29 sayılı Kararı ile; “Boğazderesi Mevkii Polis Okulu Karşısı Pamukçu Kasabası
BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 08/09/2005 tarihli ve BAY/544-129/14348 numaralı bayilik lisansı sahibi Gündüz
Akaryakıt Ürünleri Nakliye Turizm Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; lisansının 31/03/2009 tarihinde iptal
edilmiş olmasına rağmen 01/12/2010 tarihi ile 16/12/2010 tarihleri arasında Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat

San. Tic. Ltd. Şti’ne yüksek miktarda akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı
savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/16/1-1

—————
Kurul 03/07/2014 tarih ve 5116/35 sayılı Kararı ile, 18.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31903 sayılı bayilik lisansı
sahibi Arzum Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Nakliyat Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 11.02.2013 ve
14.06.2013 tarihlerinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili lisans sahibinin süresinde savunma
yapmadığı anlaşıldığından, Arzum Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Nakliyat Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
hakkında,
a) 11.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali 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,
b) 14.06.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali 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 340.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 340.000.-TL (Üçyüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu
idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi
aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir
8868/17/1-1

—————
Kurul 03/07/2014 tarih ve 5116/36 sayılı Kararı ile, 05.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30784 sayılı bayilik lisansı
sahibi Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin 11.02.2013 tarihinde bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Arzum Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Nakliyat
Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla
söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil
ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, ilgili lisans sahibi 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
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu
idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi
aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/18/1-1

—————

Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-49 sayılı Kararı ile; Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol
Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-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.
8868/19/1-1

—————
Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-35 sayılı Kararı ile; Özdağ Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi ve 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”
hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca
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.
8868/20/1-1

—————
Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976-77 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Emirağa Huzur Çarşısı
No:12 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresli Gaziosmanpasa Vergi Dairesinin 366 005 6153 vergi kimlik numaralı mükellefi
Nevzat EROĞLU’nun 2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Nevzat EROĞLU’nun 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.
8868/21/1-1

—————
Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826-19 sayılı Kararı ile;
04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun
Devlet Yolu No:334 (Pafta: Ada: Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 29/04/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56
(Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde 17/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29641 numaralı istasyonlu
bayilik lisansı ile piyasa faaliyetinde bulunan Alko Petrol Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 04/11/2011 tarih ve BAY/93982/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No:334 (Pafta: Ada:
Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren AnkapetGrup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic.
Ltd. Şti.’ne 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 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, Alko Petrol Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi
Başkanlığının yetkilendirilmesine 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.
8868/22/1-1

—————
Kurulun; 28/05/2014 tarihli ve 5040-50 sayılı Kurul Kararı ile ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi’nin Savcılığa ibraz ettiği 2013 tarihli faturalardan tespit edildiği üzere,
-“Akdeniz Mahallesi Akdeniz Caddesi No:201/A (Pafta: 21.ZA.II Ada: 154 Parsel:6) Akdeniz/MERSİN” adresinde
faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05/10/2012 tarihli ve BAY/939-82/31616 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı
alan İzonem Yalıtım Pazarlama İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “Karaağaç Mahallesi D-100

Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3 Ada: Parsel: 500/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/01/2011 tarihli
ve BAY/939-82/28909 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmali yaparak yeniden satış amaçlı satış yapmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Lisans,
sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir” ve “Lisans ile tanınan
haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılır” hükümleri; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci
madde (g)
bendinde “Bayilik lisansı sahipleri; …(g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış
yapılmaması… ile yükümlüdür.” hükmüne,
-Yine, “Akdeniz Mahallesi Akdeniz Caddesi No:201/A (Pafta: 21.ZA.II Ada: 154 Parsel:6) Akdeniz/MERSİN”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05/10/2012 tarihli ve BAY/939-82/31616 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu)
lisansı alan İzonem Yalıtım Pazarlama İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu lisansının
22/04/2013 tarihinde sona ermesine rağmen, bu tarihten sonra “Karaağaç Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3
Ada: Parsel: 500/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28909 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne
akaryakıt ikmali yaparak 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 olduğu anlaşıldığından, İzonem Yalıtım Pazarlama İnşaat Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi, yine aynı maddenin
ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.- TL; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e)
bendinin 1 numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplam 140.000.-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/23/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/25 sayılı kararı ile Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 2011 yılında 17.01.2005
tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibiAdabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri
Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 30 adet belge karşılığında akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık
faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı
savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8868/24/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-33 sayılı Kararı ile; “Orta Mahallesi Belediye Oto Garajı Mevkii 10600 Susurluk
BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 31/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29231 numaralı bayilik lisansı sahibi Konak
Petrol Nakliye İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını
faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/25/1-1

—————
17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ile “Çiçekpınar Kasabası No.18 Şarkikaraağaç ISPARTA” adresinde BAY/939-82/33339 numaralı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Esram Petrol Nakliyat Turizm Gıda Ticaret Limited Şirketi arasındaki bayilik sözleşmesi,
fesih ihtarnamesinin Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne tebliğ edildiği 10/02/2014 tarihinde
sona ermiş olmasına rağmen Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin fesih bildirimini yasal süresi
içerisinde Kuruma yapmadığı tespit edilmiş olup, bu durum bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının “o”
bendinin (2) numaralı alt bendine aykırı olduğundan Kurul’ un 28.05.2014 tarih ve 5040/40 sayılı Kararı ile 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 konu hakkında Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde yazılı savunmanızın Kurumumuza
gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
8868/26/1-1

—————
Kurul’ un 28.05.2014 tarih ve 5040/13 sayılı Kararı ile; 21.01.2010 tarihli ve İHR/2403-1/27121 sayılı ihrakiye teslimi
lisansı sahibi Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi’ nin 31.12.2013 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) bendine aykırı olması nedeniyle
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, söz konusu tüzel kişinin yazılı
savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi
gereği Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş 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.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
8868/27/1-1

—————
Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-16 sayılı Kararı ile; “Barbaros Mah. Ahlat Sk. No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E
Blok Kat:14 D:102 Ataşehir İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 03/03/2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı
dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin; 24/04/2013 tarihli tespite göre
bayisi olan Reha-Pet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundaki
kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/28/1-1

—————
Kurul’un 20/03/2014 tarihli ve 4930-138 sayılı Kararı ile; 01/04/2010 tarihli ve BAY/939-82/29237 numaralı bayilik
lisansı kapsamında “Susurluk-Bursa Karayolu 9.km, Tahtaköprü Mevkii Karapürçek Susurluk / BALIKESİR” adresinde
faaliyet gösteren Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
a) 24/08/2011 tarihinde, akaryakıtı tağşiş etmesi, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 147.933.-TL, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle
147.933.-TL olmak üzere toplam 295.866.-TL,
b) 02/01/2012 ve 03/01/2012 tarihlerinde, akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle 163.111.-TL, vaziyet planında
bulunmayan akaryakıt pompalarını faaliyete konu etmesi nedeniyle 13.592.-TL, olmak üzere toplam 176.703.-TL,
c) 21/01/2012 tarihinde akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 163.111.-TL, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle
163.111.-TL, olmak üzere toplam 326.222.-TL,

d) 06/02/2012 tarihinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 163.111.-TL,
e) 12/02/2012 tarihinde akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 163.111.-TL,
f) 06/04/2012 tarihinde akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması
nedeniyle 163.111.-TL, vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını ve düzeneği faaliyete konu etmesi nedeniyle 13.592.TL, olmak üzere toplam 176.703.-TL, olmak üzere toplam 1.301.716.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.301.716-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 T.C. 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 Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/29/1-1

—————
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099-67 sayılı Karar’ı ile Organize Sanayi Bölgesi Osb. Aşıkpaşa Caddesi No.18 2870
Ada 3 Parsel Kırşehir adresinde faaliyet gösteren fiil tarihinde 13.04.2010 tarihli ve 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, baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu ettiği tespit edildiğinden, Kurul’un 09/01/2014
tarih ve 4826/9 sayılı kararı gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca
değerlendirilmiştir. Yapılan denetim sonucu tespit edilen hususları değerlendiren Kurul hakkınızda; 15.12.2010 tarihinde
kendisine ait 23.780 kg Base Oil Sn 100 cinsi madeni yağı taşıyan 06 AD 4825/06 KIG 15 plakalı araçların Organize Sanayi
Bölgesi Osb Aşıkpaşa Caddesi No.18 2870 Ada 3 Parsel Kırşehir adresine gitmesi gerekirken Gencer Sabun ve Kimya San. Tic.
Ltd. Şti.’nin İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi R-8 Parsel Tuzla/İSTANBUL adresine boşaltarak Kurumdan almış olduğu
madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu
etmesi sebebiyle Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak
sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında lisansın verdiği
haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 286.160,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-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 Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/30/1-1

—————
Kurul’un 26/06/2014 tarih ve 5099-57 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31789 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
sahibi Özmuspet Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri İletişim Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait
istasyonda 15/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre bayi tarafından istasyon otomasyon sistemine müdahalede
bulunulduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesi hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19
uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800
7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma
hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/31/1-1

—————
“Selçuk Mahallesi Etem Onbaşı Caddesi Görkemli Sitesi No: 45 NİĞDE” adresinde faaliyet gösteren 15.06.2006 tarih
ve İTS/N.006-003 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Pozitif Yapı Mühendislik İnşaat Yakacak Ürünleri
Nakliyat Tekstil Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin “Yukarı Kayabaş Mahallesi Hacı Ahmet Sokak Resul Ünlü Apt. (Akbulut
İnşaat) No:16” adresinde yer alan binanın doğal gaz kolon tesisatına ait müracaat dosyasını dağıtım şirketi
olan Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ ne sunmaksızın imalata başlaması Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiğinden, Kurul’ un 03.07.2014 tarih
ve 5116/18 sayılı Kararı ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın
Pozitif Yapı Mühendislik İnşaat Yakacak Ürünleri Nakliyat Tekstil Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen
savunmanız dikkate alınmayacaktır.
8868/32/1-1

—————
Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-13 sayılı Kararı ile; “Rafet Canıtez Cad. Zekai Apaydın Sok. No:10 Oran Çankaya
ANKARA” adresinde faaliyet gösteren 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin; 09/04/2013 tarihli tespite göre bayisi
olan On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine
yapılan müdahaleyi engellemeyerek, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4
üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı
savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/33/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/28 sayılı kararı ile 06.06.2007 tarihli ve BAY/939-82/22247 sayılı bayilik lisansı
sahibi Sakarya Beyazgül Turizm Gıda Konfeksiyon Nakliyat Tarım Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited
Şirketi’nin, 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 69 adet fatura ile 2011 ve 2012 yıllarında bayilik
lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol
Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız
dağıtıcılık faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8868/34/1-1

—————
Kurul’un 30/04/2014 tarih ve 4997-21 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansı
sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve 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 olmasının ilgili
mevzuat hükümlerine aykırı olması sebebiyle 12/11/2013 tarih ve 4696-85 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari
para cezasına ilişkin itirazının reddedildiği hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8868/35/1-1

—————

Kurul’ un 26.06.2014 tarih ve 5099/31 sayılı Kararı ile; “Zafer Mahallesi Sücüllü Kavşağı Yalvaç/Isparta” adresinde
kurulu akaryakıt istasyonunda 06/12/2004 tarihli ve BAY/391-30/00230 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan
Şallı İnşaat Petrol Mobilya Spor Tesisleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile dağıtım şirketi olan Türkoil Petrol
Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi (Şirket) arasındaki bayilik sözleşmesi, Şallı İnşaat Petrol Mobilya Spor
Tesisleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 12.12.2013 tarihinde tek taraflı olarak fesih edilmiş ve 16/12/2013
tarihinde fesih bildirimi Şirkete tebliğ edilmiş olmasına rağmen Şirket tarafından konu hakkında Kurumumuza herhangi bir
bildirimde bulunulmadığı tespit edilmiş ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve
ikinci fıkrasına, 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin “o” bendine
aykırı olması nedeniyle 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 19.05.2010 tarihli ve
DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’ nin yazılı
savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
8868/36/1-1

—————
Kurul’ un 26.06.2014 tarih ve 5099/32 sayılı Kararı ile; “Göksöğüt-Konya Karayolu Üzeri Şarkikaraağaç/Isparta”
adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 06/12/2004 tarihli ve BAY/391-29/00229 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette
bulunan Şallı İnşaat Petrol Mobilya Spor Tesisleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile dağıtım şirketi
olan Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi (Şirket) arasındaki bayilik sözleşmesi, Şallı İnşaat
Petrol Mobilya Spor Tesisleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 12.12.2013 tarihinde tek taraflı olarak fesih
edilmiş ve 16/12/2013 tarihinde fesih bildirimi Şirkete tebliğ edilmiş olmasına rağmen Şirket tarafından konu hakkında
Kurumumuza herhangi bir bildirimde bulunulmadığı tespit edilmiş ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin 1 inci ve ikinci fıkrasına, 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34
üncü maddesinin “o” bendine aykırı olması nedeniyle 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 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret
ve Dağıtım Anonim Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
8868/37/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-23 sayılı Kararı ile; “Karamanlı Köyü M.Kemalpaşa/ BURSA” adresinde faaliyet
gösteren 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-107/08742 numaralı bayilik lisansı sahibi Türköz Akaryakıt Nak. San. Tic. Ltd.
Şti.’nin; 2010 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm
Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.) 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 (d) 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 yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.
8868/38/1-1

—————
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-41 sayılı Kararı ile; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye /
İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol
Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; bayisi olan AçinOtomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen “Ebubekir Mah. Yüksekokul Yanı (Pafta: 34 23 B Ada: 285 Parsel: 46) Havran /
BALIKESİR” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam
edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmayarak, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul
Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.
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.

