Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurulun 15.01.2015 tarihli ve 5428/19 sayılı Kararı ile; 17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ
Lisansı ile “Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No: 14 Işıkkent Bornova - İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Akarsu Teknik
Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde; 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan
numunelerin EGE - PAL Müdürlüğünce yapılan analizlere göre tesisteki sırasıyla 2, 5 ve 6 nolu tanklardan alınan
(E13021805), (E13021806), (E13021807) nolu numunelerin bitkisel yağ, mineral yağ ve geri kazanım solventi karışımı
olduğu, 35 HA 1494 plakalı tankerden alınan (E13021808) nolu numunenin bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı olduğu,
böylece, lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip
maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet gösterdiği ve bu durumun 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24
üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, adı geçen tüzel kişi
hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya Akarsu Teknik
Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına 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.
2495/1/1-1

—————
Kurulun; 25/12/2014 tarihli ve 5388 - 65 sayılı Kurul Kararı ile “Karabük Yolu 25.Km.(Pafta: 6 Ada:- -Parsel:799)
Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05/10/2010 tarihli ve BAY/939 - 82/28365 sayılı akaryakıt
bayilik (istasyonlu) lisansı alan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
a) Bu lisansı 20/02/2014 tarihinde sona ermesine rağmen, Akdağlı Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda
Ticaret Limited Şirketi’ne, lisansının sona erme tarihinden sonra yüksek miktarda akaryakıt satışı yapmak ve bu suretle lisans
almaksızın dağıtıcı faaliyeti göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmüne;
b) Otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda da, lisansının sonlandırılmasından önce 11/03/2013 - 19/02/2014
tarihleri arasında otomasyon sisteminin arızalı olmasına rağmen faaliyet göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası ile 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi
Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine;
aykırı hareket ettiği;
c) Yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı;
anlaşıldığından, Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisans
almaksızın dağıtıcı faaliyeti göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.039.300,-TL; yine otomasyon sistemi arızalı olmasına
rağmen faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 72.751.-TL olmak üzere toplam 1.112.051.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.112.051.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/2/1-1

—————
Kurul’un 04.12.2014 tarihli ve 5347 - 212 sayılı kararı ile Merzifon Samsun Çevre Yolu 1. Km No: 128
Merzifon/Amasya" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 21.06.2012 tarihli ve LPG - BAY/941 - 54/12862
numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan MERZİFON PETROL NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait, LPG otogaz istasyonunda 12.03.2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi
olmayan personel çalıştırdığının tespit edilmesi sebebiyle 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142,-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 T.C.

Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001
5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu 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 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
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2495/3/1-1

—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/74 sayılı kararı ile 08.10.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/31619 sayılı bayilik
lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 17 - 22/05/2013 tarihli ve 5177 sayılı analiz
raporundan numunelerin yağ ve solvent olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 14.05.2013 tarihi
itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi,
aksi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
2495/4/1-1

—————
Kurul’un 08/01/2015 tarih ve 5414 - 20 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, lisans başvurusunda belirtilen
adresteki değişikliği Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve sahibi olduğu
dağıtıcı lisansının Genel Hükümler” başlıklı Birinci Bölümünün “Bildirimler” başlıklı 15 inci maddesine aykırı olması
sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
hükmü gereğince belirlenen 70.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu: 14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/5/1-1

—————
Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347/128 sayılı Kararı ile DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.01.2013 tarihli denetimde tespit
edildiği üzere, BAY/939 - 82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar - Kütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24 - C - 21d , Ada No: 101, Parsel No:
53) İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve
mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci
maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği,
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu
düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya söz konusu tüzel kişinin doğrudan yazılı savunmasının alınarak başlanması
için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/6/1-1

—————
Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/42 sayılı kararı ile 09.07.2013 tarihli ve BAY/939 - 82/32923 sayılı bayilik
lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin,
a) 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına 02.09.2013 tarih ve 0193286 nolu fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve
(d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar”
başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği,
c) 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen
faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli
olmayan akaryakıt bulundurması ve Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı
almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8
inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
d) 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
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gönderilmesi, asdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

