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Sayı : 29532

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 06/08/2013tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte
değerlendirildiğinde; otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının ve dağıtıcı harici ikmal
yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-19 sayılı
Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 30/09/2015 tarihli
ve 37 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/1/1-1

—————
İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl /
BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı
kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 02/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini
tutmadığının ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 560121 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen
01/10/2015 tarihli ve 38 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/2/1-1

—————
İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl /
BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı
kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 02/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini
tutmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı 15.11.2012 tarih DAĞ/41221/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) sahibi Acıbadem Akaryakıt
Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’ne
düzenlenen A-106560 ve A-106520 nolu faturalarda bayi lisans numarasının yer almaması ve Acıbadem Akaryakıt Dağıtım
Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve
aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş
ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/10/2015 tarihli ve 38 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10166/3/1-1

—————
Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde
25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet
gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt
istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile ödeme kaydedici
cihaz verilerinin birbirini tutmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi
Limited Şirketi’nin dağıtıcısı 15.11.2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı
Karar ile sonlandırılmıştır) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne düzenlenen A-106531, A-106508 A-106547
ve A-106541 nolu faturalarda bayi lisans numarasının yer almaması ve Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen
eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde
14/05/2015 tarihli ve 5601-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma
sonucu düzenlenen 05/10/2015 tarihli ve 41 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/4/1-1

—————
Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / BURSA adresinde
25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile
sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen
akaryakıt istasyonunda 05/08/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde
otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının, alış ve satışlarının uyumsuz olduğunun, otomasyon verileri ile
ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmadığının ve dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat
Ticaret Sanayi Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına
karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 05/10/2015 tarihli ve 41 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/5/1-1

—————
Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013tarihinde yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte
değerlendirildiğinde; 01.03.2012 tarih DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı (03.04.2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul
Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin
sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı
Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş
ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve 53 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/6/1-1

—————
Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673
sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri,
TÜBİTAK MAM’ın B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-405-1433 sayılı Raporu ve TÜBİTAK MAM’ın 1320P08073001 ve
1320P08073002 sayılı Motorin Muayene Raporları birlikte değerlendirildiğinde; jet yakıtının temin edildiğinin ve satışa konu
edildiğinin, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve bu şekilde satış
yapıldığının ve otomasyon sistemi arızasına ilişkin bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı
Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi nezdinde 14/05/2015 tarihli ve 5601-45 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar
verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve 54 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/7/1-1

—————
17/09/2015 tarihli ve 29478 sayılı Resmi Gazete’de 8375/3/1-1 numara ile yayımlanan ilanen tebligat aşağıdaki
şekilde düzeltilmiştir.
15/11/2012 tarihli ve DAĞ/4122-1/31774 nolu dağıtıcısı lisansı alan ancak 19/12/2013 tarihinde lisansı sonlandırılan
Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hakkında 28/04/2015 tarihli ve
5584/19 sayılı Kurul Kararı ile açılan soruşturma kapsamında tanzim edilen 289/17-3 sayılı Soruşturma Raporunda ilgili
dağıtım şirketinin bayisi olarak faaliyet gösteren Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketine ait tesiste otomasyon sisteminin alış, satış ve stok hareketlerinin göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun yedinci
maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/8/1-1

—————
Kurul’un 20.08.2015 tarihli 5748-10 sayılı kararı ile, CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin Emrah Yıldırım ile olan bayilik sözleşmesinin 24/11/2014 tarihinde fesholduğunu Kuruma
bildirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18
inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mezkûr Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olduğu
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 07/09/2015 tarih ve 12 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
10166/9/1-1

—————
Kurul’un 30.07.2015 tarihli ve 5714/7sayılı Kararı ile; EO/436-1/514 sayılı lisans sahibi Else Tekstil San. ve Tic.
A.Ş.’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde,
Ağustos 2014 döneminde oluşan 246,93 TL tutarındaki net borcunu vade tarihi olan 25.09.2014 tarihinde ve Eylül 2014
dönemimde oluşan 314,08 TL. tutarındaki net borcunu vade tarihi olan 24.10.2014 tarihinde yatırmayarak oluşan teminat
tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, 12.03.2015 tarihli ve 5514/3 sayılı Kurul Kararı gereği söz
konusu kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş
olup, Else Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin;
- Ağustos 2014 dönemine ait 246,93 TL tutarındaki borcunu 25.09.2014 tarihinde ödemediğinden söz konusu borç
tutarı 26.09.2014 tarihinde teminatından çekilerek kapatıldığı,

- Eylül 2014 dönemine ait 314.08 TL tutarındaki borcunu 24.10.2014 tarihinde ödemediğinden söz konusu borç tutarı
27.10.2014 tarihinde teminatından çekilerek kapatıldığı,
- 24.06.2014 tarihinde teminat tamamlama çağrısına düşen piyasa katılımcısı 31.12.2014 tarihinde teminatını
bulundurması gereken seviyeye tamamlandığı,
anlaşıldığından, lisans sahibinin bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ihtarda bulunulmasına
karar verilmiş olup, söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 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 hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/10/1-1

—————
Kurulun 10.09.2015 tarihli ve 5784-27 sayılı Kararı ile;
Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti
sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A-2453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan
tespite göre Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Merzifon İstanbul Karayolu
3.Km Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve BAY/939-82/28046 sayı sayılı lisans kapsamında
faaliyet gösterdiği 2010 yılı içerisinde Ahmet İlhan Emre Petrol Ve Ticaret Limited Şirketi’ne değişik tarihlerde (16 kez)
kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket
etmesi ilgili olarak Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 2/b-3 bendi ve 4 üncü fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 57.232.-TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemelerinde 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.
10166/11/1-1

—————
Kurul’un 14/07/2015 tarihli ve 5695/4 sayılı Kararı ile “Adnan Menderes Cad. Atagün İş Merkezi No: 1/406 Kat: 4
Adapazarı/SAKARYA” adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.’nin, yurtiçi ihrakiye teslimi amacıyla 29/11/2012 tarihinde
TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafinerisi’nden temin ettiği ve sevkiyatını 35 TK 085 plaka sayılı tankerle
gerçekleştirdiği 19.034 kg ÖTV’siz jet yakıtını amacına uygun şekilde ikmal etmediği ve ihrakiye dışı yollarla piyasaya
sürdüğü, bu suretle sahip olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunduğu ve petrolün amaç dışı
kullanımına sebebiyet verdiği, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve
üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci,
ikinci ve altıncı fıkraları ile 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Şirket hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 52 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir
Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
10166/12/1-1

—————
Kurul’un 04.06.2015 tarihli ve 5627-15 sayılı Kararı ile; “E-5 Karayolu, Darıyeri Hasanbey Köyü Kaynaşlı / Düzce”
adresinde faaliyet gösteren, Kent Akar. Gaz ve Tarım End. Kim. Ürün. İnş. Taah. Ulus. Nak. Tur. Oto Kir. Hiz. San. ve Dış

Tic. Ltd. Şti.’nin 19 KC 754 plakalı tankerle lisanssız olarak LPG taşıma faaliyetinde bulunduğu, söz konusu fiilin 5307
sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili
mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Kent Akar. Gaz ve Tarım End. Kim. Ürün.
İnş. Taah. Ulus. Nak. Tur. Oto Kir. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş
olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 02.07.2015 tarihli ve DDB.216/16-3 sayılı Soruşturma Raporu
düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/13/1-1

—————
“Van Muradiye Yolu Karahan Mevkii Muradiye / VAN” adresinde 11/03/2005 tarih ve BAY/453-208/02808
numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali ATAŞ – Karahan Petrol’ün işlettiği akaryakıt
istasyonunda 19/02/2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda vaziyet planında olmakla birlikte otomasyon sisteminin
kurulu olmadığı tank bulundurması nedeniyle Ali ATAŞ - Karahan Petrol’ün bağlı dağıtıcısı CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye
Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, söz konusu eylemin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin
altıncı fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
20/08/2015 tarihli ve 5748/9 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda düzenlenen 01/09/2015 tarihli ve DDB.272/7-7 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/14/1-1

—————
Kurul’un 30/07/2015 tarih ve 5713/4 sayılı Kararı ile; 23/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30272 numaralı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
21/09/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/30213 numaralı bayilik lisansı sahibi Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar”
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 13/08/2015 tarihli ve DDB.282/9-9 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak
bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10166/15/1-1

—————
Kurul’un 20/08/2015 tarihli
ve
5748/21
sayılı
Kararı
ile Esadiye Köyü,
Bursa
Karayolu
8.
Km. Kalınbacak Mevkii/YALOVA adresinde bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermek üzere 010.12.2012 tarihli ve
BAY/939-82/31863 numaralı bayilik lisansı lisansı alan Mola Dinlenme Tesisleri Akaryakıt Nakliyat Kuyumculuk Gıda
İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında 14.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29742 numaralı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Yasemin Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne akaryakıt
ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
Şirket
hakkında
doğrudan
soruşturma
açılmasına
karar
verilmiştir.
Yürütülen
soruşturma
sonucu
düzenlenen 08/09/2015 tarihli ve 13 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil
Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.
Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
10166/16/1-1

—————
Kurul’un 23/07/2015 tarihli ve 5706-12 sayılı kararı ile, “Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii (Ada:306, Pafta:
N.40.D.21, Parsel:14) Birecik/ ŞANLIURFA” adresinde 08/03/2012 tarihli ve BAY/939-82/30687 numaralı istasyonlu
bayilik lisansı ile Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi unvanlı dağıtıcının bayiliğini yapan Osman Aslan-Günışığı Petrol’e
ait akaryakıt istasyonunda ihbar üzerine 23/04/2012 tarihinde yapılan denetim neticesinde, Noyan Bereket Dış Ticaret ve
Pazarlama Limited Şirketi’nin lisansı Osman Aslan-Günışığı Petrol’e ait olan tesisi devraldığı 29/03/2012 tarihinden denetim
tarihine kadar olan dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine
başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği değerlendirildiğinden, konunun
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Noyan Bereket Dış Ticaret ve
Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar
edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/08/2015 tarihli ve DDB.
425/5-5 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
10166/17/1-1

—————
Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687/12 sayılı Kararı ile “Mücahitler Mahallesi 9. Cadde Mehmet Karagülle İş
Merkezi Kat: 10 Daire: 93 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde 19/05/2010 tarih ve DAĞ/2559-7/27698 nolu akaryakıt
dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet yürüten Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş.’nin, "Ulucak Beldesi
İzmir Caddesi No: 4 Kemalpaşa/İZMİR” adresinde faaliyet göstermek üzere 28/07/2005 tarih ve BAY/529122/13462 nolu bayilik lisansı kapsamında faaliyet yürüten Özulucak Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayisi
ile olan bayilik sözleşmesini 29/05/2012 tarihli noter onaylı ihtarnameyle tek taraflı olarak feshetmiş olmasına rağmen, aynı
anda veya bu tarihten itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili Kuruma bildirimde bulunması gerekirken bu bildirimi
gecikmeli olarak 12/12/2012 tarihinde yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (o) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması
ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca adı geçen dağıtıcı lisansı sahibi tüzel kişi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 50 sayılı Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için
araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.
Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
10166/18/1-1

—————
Kurulun 10.09.2015 tarihli ve 5784-29 sayılı Kararı ile;
Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti
sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A- 453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan
tespite göre Gülsan San. Sit. 38. Cad.No:13 Samsun adresinde faaliyet gösteren Yağsan Makine Sanayi Otomotiv Yağ ve

Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti’nin 2010 yılı içerisinde Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.ne (Gülap Petrol ve Tic.
Ltd. Sti’.nin 14.07.2010 tarihli 7606 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere ile yeni ticaret unvanı Ahmet ilhan
Emre Petrol ve Tic.Ltd. Şti. olarak değişmiştir.) değişik tarihlerde (2 kez) lisans alınmasını gerektiği halde faaliyeti lisans
almadan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket
etmesi ile ilgili olarak Yağsan Makine Sanayi Otomotiv Yağ ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4. fıkrası ile
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
gereğince belirlenen 57.232.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemelerinde 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.
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