Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurulun 03/10/2013 tarihli ve 4642-76 sayılı Kararı ile; A PLUST KİMYA PETROKİMYA PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN (MYĞ/2940-5/28728) 2011 yılında temin ettiği baz yağları madeni
yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunmak ve ticari faaliyete
konu etmek suretiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle, söz konusu tüzel kişinin Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu
Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği düşünüldüğünden, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, A PLUSTKİMYA PETROKİMYA PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ'NİN (Ticaret Sicil No: 149089) yazılı savunmasının alınmasına karar
verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11054/1/1-1

—————
31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zafer ÜNLÜ-Mola
Petrol’e ait akaryakıt istasyonunda 26/02/2013 ve 05/04/2013 tarihlerinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğu tespit edilmiştir.
Konuyu değerlendiren Kurul, 21/08/2014 tarih ve 5185/29 sayılı Kararında, istasyonda 26/02/2013 ve 05/04/2013
tarihlerinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylemler ile ilgili olarak 5015 sayılı
Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca toplam olarak 340.000-TL. idari para
cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 340.000.-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 (Şube Kodu:14) 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 idari mahkemelerde 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.
11054/2/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976-19 sayılı Kararı ile 23.07.2013 tarih ve BAY/939-82/32975 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı kapsamında Aziziye Atatürk Mahallesi Ahmet Özdoğan Bulvarı No:61 (Pafta:M32 Ada:125 Parsel:128) Ereğli/KONYA
adresinde bulunan Maxpet Petrol Ürünleri Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 25/12/2013 tarihinde yapılan denetim
sonucunda; istasyonda vaziyet planında yer alan 1 adet tankın otomasyon sistemine bağlı olmadığının (yeraltı tankının kapak
kısmının olmadığı, otomasyona bağlı prop ve dalgıç pompasının bulunmadığı) tespit edilmesi ve bu eylemin; 1240 sayılı Kurul
Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 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 ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek
olmaksızın Maxpet Petrol Ürünleri Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı 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 Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA”
adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11054/3/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976-11 sayılı Kararı ile 05.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31732 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı kapsamında E-90 Adana-Ankara Karayolu TopraktepeMevkii Belkaya Kasabası (ADA: -, PAFTA:34, PARSEL: 2346)
Ereğli/KONYA adresinde bulunan Tahsin Çetin’e ait istasyonda 19/06/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda

bulunan otomasyon sisteminde yer alan tankların anlık seviyeleri göstermediğinin, miktar bilgilerinde dalgalanmalar olduğunun,
vaziyet planında yer alan ve boş durumdaki 1 adet tankın otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesi ve bu eylemlerin;
1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
hükümlerine 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 ve soruşturma raporu hazırlanmasına
gerek olmaksızın Tahsin Çetin’in yazılı 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 Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA”
adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11054/4/1-1

—————
Kurulun 02/10/2014 tarih ve 5253-18 sayılı sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi
(27.08.2014 tarihinde iptal edilen) Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin
bayisi olarak "Ağrı-Van Karayolu Üzeri Tutak/Ağrı" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12.01.2010 tarih ve BAY/93982/27048 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zülfikar Çiftçi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda
28/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmiş olmasının
dağıtıcı lisansı sahibi açısından 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve
5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Raman Akaryakıt Dağıtım
Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu
hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11054/5/1-1

—————
Kurulun 08/04/2014 tarihli ve 4967-9 sayılı Kararı ile; 17/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28158 numaralı (14/05/2014
tarihli ve 17033 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri, Şaziye Köyü DÜZCE
adresinde faaliyet gösteren Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal
etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci
maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak lisansın verdiği haklar dışında
faaliyet göstermek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Marka Orman Ürünleri Petrol
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 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.
11054/6/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/22 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. Bükreş Sok. No:19/8 06680 Çankaya/ANKARA adresinde
faaliyet gösteren Aksiyon Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi’nin, 03/05/2007 tarih ve EÜ/1179-5/849 sayılı lisansa sahip
Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler
içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde
düzeltmesi için ihtar edilmesine ve hakkında 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir.
Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumundamezkur şirket hakkında uygulanacak para cezası her defasında
bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.
Söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 339.814,-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 TR80
0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 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 edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.
11054/7/1-1

—————
Kurul’un 03/09/2014 tarih ve 5200/9 sayılı Kararı ile Susurluk Balıkesir Karayolu, 9. Km. Sultançayır Köyü (Pafta: 120A13C-18-B, Parsel: 120) Susurluk/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 26.03.2012 tarih ve BAY/939-82/30744 sayılı bayilik
lisansı sahibi On Pet Akar.Oto.Gıd.San.ve Tic. Ltd. Şti’ne ilişkin olarak 04.10.2012 tarihinde yapılan tespit hakkında Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın görüşleri değerlendirilmiş olup, adı geçenin; 19.03.2005 tarih ve BAY/459-562/06635 sayılı bayilik lisansı
sahibi Osman AYTEKİN’e 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
aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, On Pet Akar.Oto.Gıd.San.ve
Tic. Ltd. Şti. hakkında, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkması nedeniyle,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen
67.962,-TL tutarında idari para cezası 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 ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 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 edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ edilir.

