Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766/47 sayılı kararı 14.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27834 sayılı bayilik lisansı
sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
-TÜBİTAK MAM’ın 23.08.2011 tarihli ve M-11/2119, M-11/2120 nolu analiz raporlarına göre 28.07.2011 tarihinde
yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal
etmesi ve akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL
idari para cezasının 12.05.2011 tarih ve 3216/32 sayılı Kurul Kararı ile 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 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12/07/2010 ve
05/10/2010 tarihlerindeki her bir fiil için ayrı ayrı 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712-TL idari para
cezasıuygulanmasına karar verildiği ve Kurul Kararının söz konusu Şirkete 30.06.2011 tarihinde tebliğ edilmesi, aynı fiilin
tekerrürenişlenmesi sebebiyle, 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrasıuyarınca iki katına çıkarılmak suretiyle 295.866.- TL,
-26/03/2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurması nedeniyle Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 12.327.-TL,
olmak üzere toplamda 308.193.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.193.-TL (Üçyüzsekizbinyüzdoksanüç TL) tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılıKabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma
hakkınızın saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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.
5080/1/1-1

—————
Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-72 sayılı Kararı ile, “İpek Yolu Üzeri Özsoy Tesisleri Nusaybin/MARDİN”
adresinde faaliyet göstermek üzere 24/02/2006 tarih ve BAY/666-68/15967 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı alan, ancak
01/06/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Abdulselam ÖZSOY’un, tesisinden 17/12/2009 tarihinde alınan numunelere ilişkin
olarak düzenlenen TÜBİTAK MAM’ın 05/03/2010 tarih ve 729-3996 numaralı analiz raporundan anlaşıldığı üzere, işyerinde
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil
ettiği gerekçesiyle 23/11/2011 tarihli ve 3516-26 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmişolmakla birlikte
savunma istem yazısını tebellüğ etmediği anlaşılarak 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete ile ilanen tebligat
yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun
5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 56.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler/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 ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının 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, 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.
5080/2/1-1

—————
Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-66 sayılı Kararı ile, “Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km.
Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 29/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23931 sayılı Bayilik
Lisansı alan, ancak 12/04/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Ali ADALAR’ın, 16/08/2009 tarihinde 63 VK 868 plakalı
tankerinden alınan numunelerin yeterli seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırıolduğunun
TÜBİTAK MAM’ın M-09/3525 sayılı muayene raporu ile tespit edilmesi dolayısıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f)
bentlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yazılısavunma yapması istenmiş olup, savunma istem yazısını tebellüğ etmediği
anlaşıldığından 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete ile ilanen tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde
savunma yapmadığıanlaşıldığından, anılan şahıs hakkında 5015 sayılı Kanunun 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”hükümleri
uyarınca 134.400.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler/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 ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının 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, 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.
5080/3/1-1

—————
18/04/2012 tarihli ve 3793/50 sayılı Kurul Kararı ile,“Afyonkarahisar Konya Karayolu 25. Km AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyette bulunmak üzere 23/07/2009 tarihinde lisans alan fakat 10/11/2010 tarihinde
lisansı iptal edilen BAY/939-82/26328 no’luistasyonlu bayilik lisansı sahibi Ağpet Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Zirai
Ürün Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/11/2009 tarihinde yapılan denetimde
istasyonda bulunan 09 E 6713 plakalı tankerden alınan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ”
olduğu ve akaryakıtın teknik düzenlemelere “AYKIRI”olduğu TÜBİTAK MAM’ın M-09/4856 ve M-09/4857 nolu analiz
raporları ile tespit edildiğinden ilgili lisans sahibi hakkında ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere
aykırıakaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt
bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrasıve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 134.400,-TL idari para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-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 BankasıT.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol
PiyasasıKanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,
Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğedildiği 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 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
5080/4/1-1

—————
Kurul’un 15/03/2012 tarihli ve 3739-69 sayılı Kararı ile,“Veysel Karani Mah. 455. Sok. Gürkan Apt. A-Blok
AltıNo:8/A Yenişehir/ŞANLIURFA” adresinde Gapgaz LPG Dolum Tevzi Tic. ve San. A.Ş.’nin tüplü LPG bayiliğini yapan
Mehmet Ali BADILLI ve Ahmet BADILLI’nın, 06/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre işyerinde bayisi olduğu dağıtıcı
dışında başka dağıtıcıların tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerini bulundurmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (1) numaralı bendine, işyerinde LPG dolumu sağlayan
araç bulundurmasının ve tüp dolumu yapmasının ise aynı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (1) numaralı
bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgilinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, anılan şahısların konu ile ilgili olarak yapacağı yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/5/1-1

—————
Balıkesir-Bursa Karayolu 35. Kilometresi Aziziye Köyü Karşısı Susurluk/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren
21/03/2005 tarihli ve BAY/463-841/09476 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Akar Petrol İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ne ait
akaryakıt istasyonunda 31/01/2011 ve 25/07/2011 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında alınan motorin
numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ınM-11/205, M-10/206 ve M-11/2071 nolu analiz raporlarından söz konusu şirketin,
gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin ve akaryakıtı
tağşiş ettiğinin anlaşılması ve 31/01/2011 tarihli denetimde ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal edildiğinin tespit edilmiş
olması nedeniyle yazılı savunma yapılması için 16/02/2012 tarihinde tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi
içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 04/04/2012 tarihli ve 3766-66 sayılı Kararı ile Akar Petrol İnşaat
ve Ticaret A.Ş. hakkında;
a) M-11/205 ve M-10/206 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,
b) 31/01/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 147.933.-TL tutarında,
c) M-11/2071 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta solventve yağ karıştırarak tağşiş etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,
olmak üzere toplam 443.799.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 443.799.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 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 aynısüre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/6/1-1

—————
MYĞ/555-30/14556 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2005 ve 2006 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-42 sayılı Kurul Kararıile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın 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.
5080/7/1-1

—————
Kurulun 28/03/2012 tarih ve 3755/34 sayılı Kararı ile, “Beyrebucak Köyü D-400 Mersin Karayolu Kenarı Yazyurdu
Mevkii No: 77 Gazipaşa-ANTALYA” adresinde faaliyet gösteren 18.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28886 numaralı bayilik
lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunun
2 numaralı tankıile istasyon önüne park edilmiş 72 AF 850 plakalı akaryakıt tankerinden 05/05/2011 tarihinde alınan M11/1048 ve M-11/1049 sayılı motorin numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Kanunun 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; ayrıca numunelerin tağşiş edilmesinin ise 5015
sayılıKanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırı olması sebebiyle, anılan bayi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 147.933 TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 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 Danıştay’da dava açma hakkının saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılıTebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/8/1-1

—————
Kurul’un 18/04/2012 tarih ve 3793/25 sayılı Kararı ile;“Söke-Milas Karayolu Üzeri Pınarcık Köyü Bafa Beldesi
Milas/MUĞLA” adresinde faaliyet gösteren 31/10/2006 tarih ve BAY/939-82/20428 numaralı istasyonlu bayilik lisansı

sahibi Cemal AYDIN’a ait istasyonda 03/03/2009 tarihinde yapılan denetimde, ilan panosunda gösterilen fiyattan daha
yüksek bir fiyata akaryakıt satışı yapılmasının tespit edilmesi nedeniyle, 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 28/12/2011 tarih ve 3609/26 sayılı Kurul Kararına istinaden istenilen
yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;
Söz konusuşirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve yine aynı maddenin dördüncü
fıkrasına göre 2009 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince 11.200, - TL tutarında idari
para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 11.200, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi 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 Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
Danıştay’da dava açma hakkınızın saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30
gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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.
5080/9/1-1

—————
Kayseri Boğazlayan Karayolu, 55. Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 29/12/2010 tarihli ve
BAY/939-82/28781 numaralı (25/08/2011 tarihli ve 3911 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Cuma POLAT’a ait akaryakıt istasyonundan 09/03/2011 tarihinde alınan motorin
numunelerinin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun ODTÜ
PAL’ in PAL-11-268-305 noluanaliz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle yazılı savunma yapılması için 31/01/2012
tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete’deilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir
yazılı savunma ulaşmamış olup Kurul 04/04/2012 tarihli ve 3766-40 sayılıKararı ile Cuma POLAT hakkında; gerekli şart ve
seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol
PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 147.933.-TL. tutarındaidari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 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 aynısüre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/10/1-1

—————
Kurul’un 02.03.2012 tarihli ve 3747/62 sayılı Kararı ile; “3. Organize Sanayi Bölgesi, M. Battallı Bulvarı
Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde bulunan A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, lisans almaksızın madeni yağ üretiminde bulunduğunun tespit edilmesi ve 2009 yılı içerisinde 43 adet
SDBG ile ithalatını yaptığı (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan “White Spirit”,“Light neutral” ve “spindle oil” cinsi
baz yağları,Gümrük İdaresine (I) Sayılı Liste (B) Cetvelinde yer alan bir ürünün imalinde kullanacağını taahhüt etmesine
rağmen söz konusu üretimi yapmaması ve amaç dışıkullanması dolayısı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, A.Y.S. Madeni Yağlarİmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2009

yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 672.000- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 672.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kararın ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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.
5080/11/1-1

—————
Kurul’un 02.05.2012 tarih ve 3808/9 sayılı Kararı ile, İkram AKBAŞ’ın, bayilik sözleşmesi yaptığı akaryakıt dağıtım
firması Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (S.Oil) olmasına rağmen, “Atalar Mahallesi, Çınardibi Mevkii, D-100
Karayolu Üzeri Körfez Kocaeli” adresinde, 08.04.2005 tarih ve BAY/474-243/10601 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Zenpet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, 22.12.2006 tarihli ve A0417226 seri numaralı Fatura ile akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası ve 2 inci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı
olmasısebebiyle, hakkında 5015 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynımaddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kararın ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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.
5080/12/1-1

—————
Kurul’un 12.04.2012 tarihli ve 3779-4 sayılı Kararı ile EnersaElektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd.Şti’nin Elektrik
Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde Ocak
2012 döneminde oluşan 8.221.891,77 TL tutarındaki borcuna ilişkin vade tarihi olan 27.02.2012 tarihinde ödeme
yapmayarak ve temerrüt durumuna düşerek, Elektrik Piyasası Kanununun “Lisans Genel Esasları ve Lisans Türleri” başlıklı 3
üncü maddesinin (a) fıkrasının 8 numaralı bendine ve Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin“Fatura
ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, Elektrik
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 EnersaElektrik Enerjisi
Toptan Satış Ltd. Şti’nin yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/C Balgat /ANKARA”

adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/13/1-1

—————
Kurul’un 22/03/2012 tarih ve 3747-15 sayılı Kararı ile, “Almaşır Köyü Birecik / ŞANLIURFA” adresinde faaliyet
göstermek üzere 08/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23796 sayılı bayilik lisansıalan, ancak 06/05/2011 tarihinde lisansı iptal
edilen Er-FelPetrol Ürünleri Gıda Otomotiv Tekstil İthalat İhracat San. veTic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 1819/04/2010 tarihlerinde gerçekleştirilen denetim sırasında yapılan tespitlere göre akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer
almayan tank bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları
ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; ayrıca söz konusu
tanktan ve istasyonda park halinde bulunan 06 BZ 8740 plakalıtankerden alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından
yapılan analizi sonucunda düzenlenen 23/06/2010 tarihli ve 2113-11834 numaralı analiz raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş
ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık
teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan
firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılısavunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/14/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarihli ve 3729-81 sayılı Karar’ı ile 27/09/2011 tarihinde yapılan tespite göre, 15/08/2007 tarihli
ve BAY/939-82/22755 sayılı istasyonlu bayilik lisans sahibi Gencer Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin(yeni unvanı Yıldız Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.), piyasa
faaliyetine konu lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırmak suretiyle 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan“Lisans
sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçlarıdoğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine
bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edildiğinden, bu fiili işleyen mezkur tüzel kişi hakkında piyasa faaliyetine konu
lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 61.638,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası veilgili 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklıolduğu hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/15/1-1

—————
DAĞ/476-149/10871 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Kurumumuza 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği

anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-128 sayılı Kurul Kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın 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.
5080/16/1-1

—————
Kurulun 04.04.2012 tarih ve 3766/38 sayılı Kararı ile,Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii
Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansıkapsamında faaliyet
gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin; 20.01.2012 tarihinde akaryakıt istasyonundaki gizli düzeneği vaziyet planında
bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek eyleminin, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin
yedinci ve onbirincifıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, Akaryakıt
istasyonundan 20.01.2012 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, İNÖNÜ PAL’in (2012-0149) sayılı analiz raporuna
göre; motorini tağşişetmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik
düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasıile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/17/1-1

—————
Kurulun 28.03.2012 tarih ve 3755/28 sayılı Kararı ile,Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii
Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansıkapsamında faaliyet
gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin, Bağlı dağıtıcısı dışında 35 HBL 03 plakalıtankerden, 26.10.2011 tarihinde akaryakıt
ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı
Kurul Kararı ile bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezasıuygulanarak 10.05.2011 tarihinde
tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, Akaryakıt istasyonundan 26.10.2011 tarihinde
alınan motorin numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ınM-11/3314 sayılı analiz raporuna göre; motorine yağ karıştırılarak
tağşişedilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18
inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul Kararı ile gerekli şart ve seviyede ulusal
marker içermeyen ve/veya teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak
10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği, usulüne
uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında,
26.10.2011 tarihli bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 295.866.- TL. tutarında, 26.10.2011 tarihli motorine yağ karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi
geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 295.866.- TL. tutarındaolmak üzere toplam 591.732.- TL. tutarında idari para cezası uygulanması karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 591.732.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/18/1-1

—————
Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766/48 sayılı kararı 16.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27846 sayılı bayilik lisansı
sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
-TÜBİTAK MAM’ın 21.01.2011 tarihli M-11/82, M-11/83 nolu analiz raporlarına göre 12.01.2011 tarihinde yapılan
denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve
akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL,
-TÜBİTAK MAM’ın 14.03.2011 tarihli M-11/665, M-11/666 nolu analiz raporlarına göre 29.03.2011 tarihinde
yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal
etmesi ve akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL
-29/03/2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurması nedeniyle Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 12.327.-TL,
olmak üzere toplamda 308.193.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.193.-TL (ÜçyüzsekizbinyüzdoksanüçTL) tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma
hakkınızın saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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.
5080/19/1-1

—————
Kurulun 04/04/2012 tarih ve 3766-65 sayılı Kararı ile;17.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29644 sayılı bayilik lisansı
kapsamında“Barbaros Mahallesi Ankara - İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Mahmut
Yılmaz Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.08.2011 tarihinde, marker seviyesi
geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş
ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait
numunelere ilişkin M-11/2345, M-11/2346, M-11/2347 numaralı analiz raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili
lisans sahibi tüzel kişinin Petrol PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi 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 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Mahmut Yılmaz

Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin 4 numaralıalt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının,
mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 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 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/20/1-1

—————
Kurulun 01/03/2012 tarih ve 3719-67 sayılı Kararı ile; “İshakçelebi Kasabası Dumlupınar Mahallesi Cengiz Topel
Caddesi No:1/6 Saruhanlı / MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 22.10.2009 tarihli ve BAY/939-82/26708 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Nihat ERDİM-ERDİM PETROL’ün; 11.05.2011 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde
Propet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nden akaryakıt temin etmek suretiyle,
5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynımaddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Nihat ERDİM-ERDİM
PETROL hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol
PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 739.666,-TL. tutarındakiidari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasıgereğince bayiler için belirlenen 147.933,-TL tutarında idari para cezasıolarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 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 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/21/1-1

—————
Kurulun 22/03/2012 tarih ve 3747-63 sayılı Kararı ile;“Süleyman Suat Mahallesi Gül Sokak No:16 Ahmetli/Manisa”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28447 sayılı bayilik lisansı sahibi Petropol
Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 29.06.2011 tarihli tespitlere göre dağıtıcısı haricinde
35 HYD 94 plaka numaralı tankerden akaryakıt ikmal etmesi, istasyonun vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek
kullanması ve marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırıakaryakıt ikmalinde
bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1993 ve M-11/1994 numaralı analiz raporları ile tespit
edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel kişinin bu şekilde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin yedinci fıkrasına, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11

inci maddesinin (e) bendi ile 38 inci maddesinin (c), (d), (e) bentlerine, 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 anlaşıldığından, Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 61.638,-TL, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 739.666,-TL, 5015 sayılıKanunun 18 inci maddesinde belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL, tutarlarındaki idari
para cezalarının mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince toplam 308.194,-TL tutarında idari para
cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 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 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/22/1-1

—————
Kurulun 22/03/2012 tarih ve 3747-68 sayılı Kararı ile;10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı
kapsamında“İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No:5 Turgutlu / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 07.06.2011 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin,
marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1784 sayılıanaliz raporu ile
tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı)bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 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 ve Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin 4 numaralıalt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının,
mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezasıolarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 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 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/23/1-1

—————
Kurulun 04/04/2012 tarihli ve 3766-18 sayılı Kararı ile;Karşıyaka Mahallesi İstanbul Yolu 8.Km (1192 Ada, 3
Parsel) Tosya/Kastamonu adresinde faaliyet gösteren AC Akaryakıt Dağıtım Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne ait
istasyonda, 24/07/2008 tarihinde yapılan denetime ilişkin belgeler ile söz konusu lisans sahibinin dağıtıcısı haricinde
akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a)
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
yazılı savunmasının alınmasıkararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/24/1-1

—————
Kurul’un 15.03.2012 tarih ve 3739-8 sayılı Kararı ile; 25.09.2009 tarihli tespite göre “İzmir Kamyon Garajı108/1 Sk.
Üzeri IşıkkentBornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı olmaksızın 35 T 2841 plakalı araca pompa vasıtasıyla akaryakıt
satışı yapan Rıdvan SARIOĞLU isimli şahsın bu fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine aykırı olması sebebiyle, mezkûr kişinin yazılısavunmasının alınması için Denetim Dairesi
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılısavunmanın ilan tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağıhususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/25/1-1

—————
Kurul’un 12.04.2012 tarih ve 3779-41 sayılı Kararı ile; SMT Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda ve Tekstil Sanayi
Ticaret Ltd. Şti.’nin 21.06.2008 tarihli tespite göre taşıma lisansı bulunmaksızın 35 AC 2576 plakalı tanker ile LPG taşıma
faaliyetinde bulunmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aykırı olmasısebebiyle, mezkûr kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararıuyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir.
5080/26/1-1

—————
Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766-64 sayılı Kararı ile;“Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat
Sanayi Ticaret LimitedŞirketi’nin 16/09/2010 tarihli denetimde mühürlenerek kendisine yed-i emin olarak bırakılan yer altı
tankındaki teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz motorini piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle
lisans sahibinin Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18
inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal
etmediği anlaşıldığından Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve“Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL
tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 numaralıhesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/27/1-1

—————
Kurul’un 18/04/2012 tarihli ve 3793-52 sayılı Kararı ile; “Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin
lisansına konu tesisten, 07/10/2009 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan numunelerin mineral yağ ve organik çözücü
karışımından oluştuğunun tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci
fıkralarıile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırıhareket ettiği, Kuruma intikal eden
yazılı savunmasının bulunmadığı,anlaşıldığından Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri ve 2009 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince 280.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/28/1-1

—————
Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-83 sayılı Kararı ile;“Kardeşler Grup Akaryakıt Ürünleri Gıda Temizlik Tekstil
İnşaat Sanayi ve DışTicaret Limited Şirketi’nin BAY/939-82/27172 numaralı bayilik lisansı sahibi Sıla Petrol Uluslararası
Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmalinde bulunmasının
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (g) bendine aykırı olduğu, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği
anlaşıldığından, Kardeşler Grup Akaryakıt Ürünleri Gıda Temizlik Tekstil İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen
308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 61.638,-TL olarak uygulanmasına” karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/29/1-1

—————
Kurul’un 18/04/2012 tarihli ve 3793-53 sayılı Kararı ile;“Yaldız Petrol Ürünleri Üretim Akaryakıt Nakliyat
Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tesisinden, 01/10/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan madeni yağ
numunelerinin mineral yağ-bitkisel yağ ve organik çözücü karışımından oluştuğunun tespit edilmesi dolayısı ile 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 ncifıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve
24 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği, Kuruma yazılı savunmasının intikal etmediği, anlaşıldığından Yaldız Petrol
Ürünleri Üretim Akaryakıt Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri ve 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliği gereğince 286.160,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/30/1-1

—————
Kurul’un 12/04/2012 tarih ve 3779/38 sayılı Kararı ile; “Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ LpgTurizm İhrakiye İnşaat
Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanunun 20 ncimaddesinin beşinci fıkrası kapsamında
kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşıldığından, 17/03/2010 tarih ve İHR/2468-2/27390 numaralı
ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine” karar verilmiştir.
7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/31/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/51 sayılı Kararı ile;“Yeşilova Mahallesi E-90 Karayolu Caddesi No:66
Şereflikoçhisar / ANKARA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 03/08/2010 tarih ve BAY/93982/28101 numaralı bayilik lisansı sahibi (15/02/2011 tarihli ve 566 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Fatih KILIÇ-Kılıç
Petrol’ün, Temmuz 2010-Kasım 2010 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Günışığı
Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden ve Yıldızbir Madeni YağPetrol Ürünleri
Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile
ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket
ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Fatih KILIÇ-Kılıç Petrol’ün yazılı savunmasının
alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/32/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/37 sayılı Kararı ile;“Kemaliye Mahallesi Olof PalmeBulvarı No:92 Kulu /
KONYA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 16/12/2009 tarih ve BAY/939-82/26939 numaralı
bayilik lisansısahibi Özbaşkent Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
Şubat 2011 döneminde Proses Petrol Nakliye Kimya Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 1
milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Özbaşkent Petrol ve
Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılısavunmasının alınmasına” karar
verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/33/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/43 sayılı Kararı ile; “Terziköy Yolu Karaçal Mevkii Terziköy (Pafta: H35-A,
Ada:04b, Parsel:989) Göynücek / AMASYA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 18/06/2010
tarih ve BAY/939-82/27864 numaralı bayilik lisansı sahibi (20/10/2011 tarihli ve 5323 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal)
Proses Petrol Nakliye Kimya Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Temmuz 2010-Mart 2011 tarihleri
arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Hürriyet Oto Lastik Akaryakıt Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nden, Özbaşkent Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nden ve Kılınç Grup Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt
ikmal ederek, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca Proses Petrol Nakliye Kimya Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/34/1-1

—————
Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/30 sayılı Kararı ile;“Seğmenler Vergi Dairesinin 965 060 2077 numaralı
mükellefi YıldızbirMadeni Yağ Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin Ocak 2010-Mart 2011 tarihleri arasında
Asyam Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi, Ortadoğu
İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Em-MaPetrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat
Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ÖzdağPetrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne ve Fatih KILIÇ-Kılıç Petrol’e toplamda yaklaşık 76 milyon TL’lik akaryakıt satışıgerçekleştirerek lisanssız
dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılıKanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırıolduğu değerlendirildiğinden, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca YıldızbirMadeni Yağ Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin
yazılısavunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/35/1-1

—————
Kurulun 08.03.2012 tarihli ve 3729-68 sayılı Kararı ile; 18.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27409 sayılı bayilik lisansı
kapsamında “Kırşehir-Kayseri AsfaltıObruk Köyü Civarı 14. Km (Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir” adresinde
faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’
nin, kendisine ait istasyondan 14.09.2011 tarihinde alınan akaryakıt(motorin) numunelerinin, yeterli şart ve seviyede marker
içermediği ile teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmişolduğunun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’
nin17.10.2011 tarihli ve M-11/2699 ve M-11/2700 sayılı raporları ile tespit edilmişolması nedeniyle, ilgili lisans sahibi
kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası,8 inci
maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine; mezkur Kanunun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin; (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/36/1-1

—————
Kurul’un 12.04.2012 tarihli ve 3779-5 sayılı Kararı ile Maksi Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Elektrik Piyasası
Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde Ocak 2012
döneminde oluşan 8.221.891,77 TL tutarındaki borcuna ilişkin vade tarihi olan 27.02.2012 tarihinde ödeme yapmayarak ve
temerrüt durumuna düşerek, Elektrik Piyasası Kanununun “Lisans Genel Esasları ve Lisans Türleri” başlıklı3 üncü
maddesinin (a) fıkrasının 8 numaralı bendine ve Elektrik PiyasasıDengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Fatura
ödemelerinin yapılmaması”başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, Elektrik
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürünegerek olmaksızın Maksi Enerji Elektrik
Üretim A.Ş’ninyazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/C Balgat/ANKARA”
adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/37/1-1

—————
08/03/2012 tarihli ve 3729/83 sayılı Kurul Kararı ile, “D-400 Karayolu M.şahinBulvarı Ahmet Yesevi Mahallesi
No:446 OSMANİYE”adresinde faaliyet göstermek üzere 13/01/2009 tarihli ve 08625 nolu LPG otogaz bayilik lisansısahibi
(07.09.2011 tarih ve 1928 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Mesanpet Petrol Ürünleri Nakliye Lojistik Destek Pazarlama ve
İnşaat Tahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait otogaz istasyonunda 11/05/2011, 15/02/2011 ve 15/04/2011 tarihlerinde
yapılan denetimde, istasyonda tüp dolum aparatıbulundurduğu ve tüp dolumu yaptığı tespit edildiği ve bu fiilin 5307
sayılıSıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) PiyasasıLisans
Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırıolması nedeniyle, 20/10/2011 tarihli ve 3470-193
sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen
hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, MesanpetPetrol Ürünleri Nakliye
Lojistik Destek Pazarlama ve İnşaat TahhütTicaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) no’lu alt bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 308.194,- TL, idari para cezasının her bir fiil tarihi için ayrı ayrı
olmak üzere toplam 924.582,-TL, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 924.582,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.,Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasıuyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/38/1-1

—————

Kurulun 04/04/2012 tarih ve 3766/70 sayılı Kararı ile;13.06.2006 tarih ve 04760 numaralı otogaz bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren ÖztürkmenlerPetrol Ürünleri İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 05.03.2011
tarihinde mutfak tüpüne LPG dolumu yapılması ve bu durumun 5307 sayılıSıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 ncimaddesine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı
savunmada öne sürülen gerekçelerin yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Öztürkmenler
Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ve “Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 308.194,- TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkının saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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 bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/39/1-1

—————
Kurul’un 28/03/2012 tarih ve 3755/10 sayılı Kararı ile; “Osman Yılmaz Mah. 602 Sok. No:21 Gebze/KOCAELİ”
adresinde faaliyet gösteren Polikay Atık Yönetimi Gaz Mühendislik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
işletmesinde 24/03/2009 tarihinde yapılan denetimde, kendisine ait olmayan araçlara akaryakıt ikmali yaparak lisanssız
piyasa faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz
konusu tüzel kişinin yazılısavunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/40/1-1

—————
18/04/2012 tarihli ve 3793/59 sayılı Kurul Kararı ile,“Afyonkarahisar-Konya Karayolu 75. Km. Sultandağı
AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyette bulunmak üzere 21/01/2010 tarihli ve 09936 nolu LPG Otogaz Bayilik Lisansı
alan ancak 05/03/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Sultandağı Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketinin lisansı iptal edilmeden önce Kurulun izni olmaksızın söz konusu tesisi Ümmet Akaryakıt Ürünleri
Taşımacılık İnşaat Gıda İthalatİhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kullandırması nedeniyle 20/12/2011 tarihli ve
3565/86 sayılı Kurul Kararı ile istenilen yazılı savunma ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü
değerlendirilmiş olup, SultandağıPetrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin lisansı iptal
edilmeden önce Kurulun izni olmaksızın söz konusu tesisi Ümmet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık İnşaat Gıda İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kullandırmasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
25/06/2009 tarihli ve 2143 sayılı Kurul Kararıuyarınca LPG Otogaz Bayilik Lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 15 inci
maddesine aykırı faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, ilgili lisans sahibi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralıalt bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncıMaddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ”hükümleri gereğince belirlenen 286.160,-TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar
verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılıKabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) PiyasasıKanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğedildiği 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 sayılıAmme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/41/1-1

—————
Kurul’un 02/05/2012 tarih ve 3808/8 sayılı Kararı ile Belkahve Mevkii Ankara Asfaltı No:201 Bornova/İzmir
adresinde faaliyet gösteren 12.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21132 sayılı bayilik lisansı sahibi Şirvan Petrol Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak 20.10.2010 tarihinde yapılan tespite ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının konuya
ve lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;
-Şirketin, 20.10.2010 tarihinde yapılan tespitte, 10.03.2009 tarih ve BAY/939-82/25709 sayılı bayilik lisansı sahibi
KozahanEnerji Mühendislik Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı
yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırıhareket ettiği,
- Lisans sahibi Şirketten alınan yazılı savunmada ileri sürülen hususların söz konusu tüzel kişiyi haklı çıkarabilecek
hukuki gerekçeler olamayacağı,
Anlaşıldığından, Şirvan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi hakkında, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında
faaliyet gösterilmesi” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin
dördüncü fıkrasıve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklıolduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir.
5080/42/1-1

—————
Kurulun 04.04.2012 tarihli ve 3766-52 sayılı Kararı ile;17.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27858 sayılı bayilik lisansı
kapsamında “Yenice Mahallesi, Ankara-Kayseri Asfaltı, Dolazlı Mevkii (Ada: 886, Parsel: 9) Mucur / Kırşehir” adresinde
faaliyet gösteren Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin
22.09.2010 tarihli tespite göre, istasyonda proje dışında akaryakıt tankı düzeneği kurarak piyasa faaliyetine konu etmek
suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
“Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırıhareket ettiği ve yazılı

savunmasında ileri sürdüğü hususların kendisini haklıgösterecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Tokerler Petrol Ürünleri
İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 2010 Yılında Uygulanacak Para
CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19
uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 11.446.-TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank)
Bahçelievler/AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat
Yasasıuyarınca ilanen tebliğ olunur.
5080/43/1-1

▲

