Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 3556
Karar Tarihi : 20/12/2011
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2011 tarihli toplantısında; dağıtıcı lisansı sahiplerine, Kurumun ilgili
mevzuatı ile 22/04/2009 tarihli ve 2073 sayılı Kurul Kararı ve Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde yer alan
hususlar doğrultusunda, 01/01/2012 ve 31/12/2012 tarihleri arasında dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni verilmesine,
Karar verilmiştir.
10111/1-1

—————
KURUL KARARI
Karar No : 3568
Karar Tarihi : 20/12/2011
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2012 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin aşağıdaki Karar
alınmıştır.
Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca;
a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı
katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net
satışlar tutarının % 0,1 (bindebir),
b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü
oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır),
olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır.
Madde 2 - Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
10112/1-1

—————
KURUL KARARI
Karar No : 3567
Karar Tarihi : 20/12/2011
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans
sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar
alınmıştır.
Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27
inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;
a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama
lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer
alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının % 0,1 (bindebir),
b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2012 yılı katılma payına
ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),
olarak belirlenmiştir.
c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır.
Madde 2 - Bu Karar 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
10113/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-105 sayılı Kararı ile; Susurluk-Balıkesir Yolu 12.Km, Şose Maden Yolu Mevkii,
Demirkapı Köyü Susurluk/ BALIKESİR adresinde 09/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28126 numaralı (15/09/2011 tarihli ve
4139 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asık Petrol Nakliye San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin;
a) Akaryakıt istasyonundan 04/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/21,
M-11/22 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve
18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta ağır ve hafif ürün
karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Akaryakıt istasyonundan ve 16 RB 839 plakalı tankerden 08/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin
TÜBİTAK MAM’ın M-11/39, M-11/41 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve
ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,
akaryakıta hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, diğer
taraftan 08/01/2011 tarihli tespite göre 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,
c) 18/02/2011 tarihli tespite göre 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,
anlaşıldığından, söz konusu şirketin 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.
10114/1/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-106 sayılı Kararı ile; Susurluk-Balıkesir Yolu 14.Km, Hürriyet Mevkii,
Demirkapı Köyü Susurluk/ BALIKESİR adresinde 09/08/2010 tarihli ve BAY/939-82/28127 numaralı (30/09/2011 tarihli ve
4635 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asık Petrol Nakliye San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin;
a) Akaryakıt istasyonundan 04/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/23
nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta ağır ve hafif ürün
karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
b) Akaryakıt istasyonundan 08/01/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/40
nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek
suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
c) Akaryakıt istasyonunda bulunan 16 RB 839 plakalı tankerden 05/02/2011 tarihinde alınan motorin numunesine
ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/255 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,
akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,
d) Akaryakıt istasyonundan ve 16 KB 263 plakalı tankerden 07/06/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin
TÜBİTAK MAM’ın M-11/1779 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta
solvent ve yağ karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, diğer taraftan
07/06/2011 tarihli tespite göre 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,
e) Akaryakıt istasyonundan 25/06/2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/1934
nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, akaryakıta solvent ve yağ karıştırarak tağşiş
etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından, söz konusu şirketin 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.
10114/2/1-1

—————
Kurul’un 03/09/2011 tarih ve 3407-94 sayılı Kararı ile, “Saha Mahallesi Baraj Yolu Üzeri 3. Km.
Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 15/09/2009 tarih ve BAY/939-82/26553 sayılı bayilik lisansı alan,
ancak 05/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Bağlarbaşı İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Tarım İthalat İhracat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı dışında 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1262/08439 sayılı bayilik lisansı sahibi Mehmet Celal
BOZKAN’dan 24/10/2009 tarihinde akaryakıt temin etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi
sebebiyle, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/3/1-1

—————
Kurul’un 03/09/2011 tarih ve 3407-90 sayılı Kararı ile, “Baraj Yolu Üzeri, 4. Km. Birecik / ŞANLIURFA” adresinde
faaliyet göstermek üzere 10/07/2009 tarih ve BAY/939-82/26263 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan, ancak 26/10/2009
tarihinde lisansı iptal edilen Baraj Petrol Gıda İnşaat Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
21/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre söz konusu lisanslı tesisini 2009 yılı içerisinde Kurul’dan izin almaksızın İbrahim
DİRİLMİŞ’e kullandırmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile sahip
olduğu bayilik lisansının Genel Hükümler bölümünün 12 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/4/1-1

—————
Kurul’un 03/09/2011 tarih ve 3407-91 sayılı Kararı ile, “Baraj Yolu Üzeri, 4. Km. Birecik / ŞANLIURFA” adresinde
faaliyet göstermek üzere 09/03/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08811 sayılı otogaz bayilik lisansı alan, ancak 17/11/2009
tarihinde lisansı iptal edilen Baraj Petrol Gıda İnşaat Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
21/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre söz konusu lisanslı tesisini 2009 yılı içerisinde Kurul’dan izin almaksızın İbrahim
DİRİLMİŞ’e kullandırmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/5/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/163 sayılı Kararı ile Esinpet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan
akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (d) bendine, bağlı dağıtıcınız haricinde 06 JNZ 28 plakalı bir tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak
suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış
sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının
devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile
yükümlüdür.” hükmüne, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkınızda, ulusal marker içermeyen ve
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para
Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, akaryakıt
istasyonunda tespit edilen vaziyet planına aykırı yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19
uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.200,-TL olmak üzere toplamda 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 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 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.
10114/6/1-1

—————
Kurulun, 20/10/2011 tarihli ve 3470-102 sayılı Kararı ile; “Karabük Yolu 7. Km. (Pafta: 3 Ada - Parsel:1285)
Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 22/06/2010 tarihli ve BAY/939-82/27879 sayılı istasyonlu
akaryakıt bayilik lisansı alan Fevzi TALİ-Serhat Petrol’ün;
-30/12/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 12/01/2011 tarihli ve M-11/77-78 sayılı analiz
raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal
etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun
18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine;
-30/12/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle
Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine;
-30/12/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; istasyonda yapılan arama neticesinde gizli düzenek
bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarına;
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 Fevzi TALİ-Serhat Petrol’ün yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de
eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/7/1-1

—————
Kurul’un 03/09/2011 tarihli ve 3407/18 sayılı kararı ile DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser
Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, sözleşmeli bayisi olan 34 adet akaryakıt istasyonunda stok
hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon
sistemini kurmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına,
6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü
maddesinin (b) bendine, aynı kurul kararının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar
verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
10114/8/1-1

—————
Kurul’un 12/10/2011 tarih ve 3458-108 sayılı Kararı ile; 15.04.2011 tarihinde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından Zonguldak Yurtkur Merkez Bloklarına ait yakıt tankına fuel oil boşaltmakta olan 34VA2967 plakalı
tankerden ve Zonguldak Yurtkur Merkez Bloklarına ait yakıt tankından alınan numunelerin TUBİTAK MAM’ da yapılan
analizleri neticesinde düzenlenen 12.05.2011 tarih ve F-11/912 numaralı analiz raporunda Fuel Oil 4 numunesinin teknik
düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı, Fuel Oil 6 numunesinin teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olduğu
ifade edilmekte olup, bu durumda Zonguldak Yurtkur Merkez Bloklarına sözleşme kapsamında akaryakıt ikmali yapan
“Mareşal Çakmak Caddesi Of İş Hanı No:7/15 Şirinevler Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde mukim 03.03.2005 tarih ve
BAY/446-231/01952 numaralı bayilik lisansı (istasyonsuz) sahibi Günyak Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Ve Tekstil
Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği anlaşılmakta olup, adı
geçen tüzel kişinin bu faaliyetinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine
ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle Günyak Petrol Ürünleri Gıda İnşaat
Otomotiv ve Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü ve “Petrol Piyasası
Kanunu’nun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü gereğince
belirlenen 61.638-.TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen, 61.638- 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 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 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10114/9/1-1

—————
Kurul’un 18/08/2011 tarihli ve 3389/63 sayılı kararı ile 23.02.2009 tarih ve BAY/939-82/25644 sayılı bayilik lisansı
sahibi Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin
•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 aykırı olarak 13.10.2010 ve
24.12.2010 tarihlerinde faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği ve savunmasında öne
sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Noyan Lojistik Nakliye İnşaat
Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 13.10.2010 ve 24.12.2010
tarihlerindeki her fiil için belirlenen 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712.-TL ,
•25.08.2010 ile 13.10.2010 tarihlerinde Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 14/10/2010 tarihli M10/3491 ve 22/11/2010 tarihli M-10/4236,M-10/4237 nolu analiz raporlarına göre, Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak
tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil
ettiği ve yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından,
Noyan Lojistik Nakliye İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 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
25.08.2010 ile 13.10.2010 tarihlerindeki her fiil için belirlenen 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712.-TL ,
olmak üzere toplamda 549.424.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 549.424.-TL (Beşyüzkırkdokuzbindörtyüzyirmidört 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 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 saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30
gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/10/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2011 tarihli ve 3439/58 sayılı kararı ile 09.06.2008 tarih ve BAY/939-82/24562 numaralı istasyonlu
bayilik lisansı sahibi Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt
istasyonundan
•23/07/2010 ve 06.09.2010 tarihlerinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 05.10.2010 tarihli
ve M-10/3161, M-10/3162, M-10/3163, M-10/3164, M-10/3165 ile 25.10.2010 tarihli ve M-10/3751 sayılı analiz raporlarına
göre, Şirketinizin Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,
Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası
ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından,
Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 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” uyarınca 23/07/2010 ve
06.09.2010 tarihlerindeki her bir fiil için ayrı ayrı 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712.-TL
•17/06/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 15.09.2010 tarihli ve M-10/2680
sayılı analiz raporuna göre Şirketinizin Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18
inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde
savunma yapmadığı anlaşıldığından, Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
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 137.356.-TL
olmak üzere toplamda 412.068-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 412.068-TL (Dörtyüzonikibinatmışsekiz 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 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 saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/11/1-1

—————
Kurul’un 12/10/2011 tarihli ve 3458/94 sayılı kararı ile 28.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27914 sayılı bayilik lisansı
sahibi
•Alihansoy Petrol Gıda İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan
24/02/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 08.03.2011 tarihli ve M-11/371 nolu analiz
raporlarına göre, Akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli
şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
•Alihansoy Petrol Gıda İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ayrıca 24/02/2011 tarihinde
yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına
karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4
üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18
inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına 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 konu
ile ilgili olarak Alihansoy Petrol Gıda İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
10114/12/1-1

—————
Kurulun 29/09/2011 tarih ve 3439-30 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’nin 30.03.2011 tarihinde, dağıtıcısı haricinde 41 F 9595 plakalı tankerden akaryakıt
ikmal etmesi ve 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-11/720 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması
nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 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 Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c), (d) 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,
İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması 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.
10114/13/1-1

—————
Kurulun 18/08/2011 tarih ve 3389-66 sayılı Kararı ile; “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri /
MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 12-13.10.2010 tarihlerinde alınan akaryakıt
numunesine, tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz
konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 30.12.2010 tarihli ve 23455 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması
nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Şahin Petrol Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 686.784,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası
gereğince 137.356,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-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
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.
10114/14/1-1

—————
Kurulun 18/08/2011 tarih ve 3389-65 sayılı Kararı ile; 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı bayilik lisansı
kapsamında “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Şahin Petrol

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 22.01.2011 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 03.02.2011 tarihli ve M-11/144
sayılı analiz 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 Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 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 cezasının,
mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-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
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.
10114/15/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-77 sayılı Kararı ile; Yazıçam Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv
Turizm İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 8.km ( Ada 1192, Pafta 98, Parsel
No.3 ) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 19/07/2011 tarihinde yapılan denetimde, 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 aykırı olarak gizli tankın piyasa faaliyetine konu
edildiği tespit edildiğinden, yazılı savunmasının alınması 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.
10114/16/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-78 sayılı Kararı ile; Yazıçam Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv
Turizm İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 8.km ( Ada 1192, Pafta 98, Parsel
No.3 ) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 19/07/2011 tarihinde yapılan denetimde, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına,
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve akaryakıta tağşişe yarayan ürün karıştırmak suretiyle
yine Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine aykırı olarak marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve akaryakıta tağşişe
yarayan ürün karıştırıldığı 12/08/2011 tarihli M-11/2062 numaralı analiz raporu ile tespit edildiğinden, yazılı savunmasının
alınması 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.
10114/17/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-185 sayılı Kararı ile; Yüksel Derin’in Kırşehir Yolu Üzeri 5. Km. (K32A22C
Pafta, 3321 Parsel) Ortaköy / Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda marker seviyesi geçersiz ve teknik
düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) 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
aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt
bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği
gereğince belirlenen 137.356.-TL tutarında idari para cezası verilmesine dair itirazın, Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
konuya ve lisans sahibinin itirazına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 26/01/2011 tarih ve 3058-23 sayılı Kurul
Kararına karşı yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

Karar, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10114/18/1-1

—————
Kurulun 06/10/2011 tarihli ve 3451-37 sayılı Kararı ile; Günaydın Mah. Demirciler Cad. No:2 Bandırma/
BALIKESİR adresli Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Turizm İhrakiye İnş. Nak. İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin,
01/04/2010 tarihli ve İHR/2499-1/27501 numaralı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında 2010 yılında Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş.’den almış olduğu Jet A-1 yakıtının teslimini gerçekleştirmemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, söz konusu şirketin 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.
10114/19/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2011 tarihli ve 3439-55 sayılı Kararı ile; “M-11/327, M-11/328, M-11/329 numaralı analiz raporları
ile tespit edildiği üzere, Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun
18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 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 olduğu, ağır ve/veya hafif ürün karıştırılarak kırsal motorini tağşiş etmesinin
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği,
anlaşıldığından Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı
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” 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 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/20/1-1

—————
Kurul’un 24/08/2011 tarihli ve 3401-50 sayılı Kararı ile; “Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 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 olduğu, Lisans sahibinin
yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda
Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 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” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının, Kanunun 19 uncu
maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri 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 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/21/1-1

—————
Kurul’un 29/09/2011 tarihli ve 3439-42 sayılı Kararı ile; “Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş / hile amaçlı
karıştırılabilecek ürünler bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği, Lisans sahibinin yazılı savunmasının
süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi “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 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/22/1-1

—————
Kurul’un 11/11/2011 tarihli ve 3496-36 sayılı Kararı ile; “Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye
İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin TÜPRAŞ Rafinerilerinden 2010 yılı içerisinde temin ettiği
Jet Yakıtının amacı dışında kullanımına sebep olarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket
ettiği, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından Üm-Har Akaryakıt
Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince uyarınca 286.160,-TL
idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10114/23/1-1

—————
Kurul’ un 06/10/2011 tarih ve 3451-58 sayılı Kararı ile; “Gölcük Yolu Üzeri 2. Km. Merayeri Mevkii
Merkez/ISPARTA” adresinde 27.08.2007 tarih ve LPG-BAY/941-54/06912 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında
faaliyette bulunan İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ ne ait istasyonda 03.12.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG otogaz istasyonunda sorumlu
müdür bulundurmamasının ve asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırmasının 5307 sayılı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) ve (ı) bentlerine, 14 üncü ve 15 maddelerine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür
Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle 16.03.2011 tarih ve 3124-25 sayılı Kurul Kararı gereğince adı
geçen tüzel kişinin yazılı savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış ve
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;
a) LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmamasının Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olduğu
anlaşılmış olup, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 57.232- TL,
b) LPG otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırmasının
Kanunun 15 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmış olup 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi
ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen
57.232- TL, olmak üzere İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited
Şirketi hakkında toplam 114.464- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen, 114.464- 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 TC 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 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10114/24/1-1

—————

Kurul’ un 06/10/2011 tarih ve 3451-59 sayılı Kararı ile; “Gölcük Yolu Üzeri 2. Km. Merayeri Mevkii
Merkez/ISPARTA” adresinde 22.08.2007 tarih ve BAY/939-82/22786 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu)
kapsamında faaliyette bulunan İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’ ne ait istasyonda 03.12.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, üçüncü kişilere verilecek
bedeni ve maddi zararları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin akaryakıt istasyonu zorunlu sigortasının
yaptırılmadığının tespit edildiği ve bu durumun Petrol Piyasası Kanunu’ nun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendine
ve 15 inci maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi
nedeniyle 16.03.2011 tarih ve 3124-25 sayılı Kurul Kararı gereğince yazılı savunması istenmesine rağmen yasal süresi
içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş
olup; İstikbal Petrol Madencilik Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Emlak Nakliye Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’ nun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanunu’nun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
uyarınca belirlenen 11.446-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen, 11.446- 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 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 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10114/25/1-1

—————
Kurul’un
20/10/2011
tarih
ve
3470/157
sayılı
Kararı
ile
Kaplan-lar
Pet.Ürün.Akry.Turz.İnş.Nak.İml.Tic.San.Ltd.Şti.’nin bağlı akaryakıt istasyonunda 10.10.2009 tarihinde yapılan tespitte bağlı
dağıtıcısı olan Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. haricinde 33 HJV 83 plakalı tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak
suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden
satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı
haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket
ettiğiniz anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt
bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 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 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 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.
10114/26/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/172 sayılı Kararı ile Mahmut ALAŞ’a ait akaryakıt istasyonunda 24/02/2009
tarihinde yapılan denetim sonucunda, TÜBİTAK MAM’ın 05/05/2009 tarihli ve M-09/860 sayılı analiz raporu ile tarafınızca;
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapıldığının tespit
edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiğiniz
anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde
belirtilen “…18 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 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 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 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.
10114/27/1-1

—————
18/08/2011 tarihli ve 3389/76 sayılı Kurul Kararı ile, “İskele Caddesi, Karayolları Kavşağı, Norşin Mahallesi, No:3
VAN” adresinde faaliyet göstermek üzere 20/07/2007 tarihli ve 06772 nolu LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Murat
BABÜR’e ait tesiste 21/11/2009 tarihli denetimde, istasyonda tüp dolum aparatı bulundurduğu ve tüp dolumu yaptığı tespit
edildiği ve bu fiilin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olması nedeniyle, 16/03/2011
tarihli ve 3124-35 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, Murat
BABÜR 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 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 280.000,-TL.
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-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
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 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 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.
10114/28/1-1

—————
Kurulun 07.09.2011 tarihli ve 3415/94 sayılı Kararı ile; “Dalbaşı Köyü Aras Mevkii H48-D-23-A3-A Pafta 9 Parsel
Horasan/Erzurum” adresinde kayıtlı Mustafa URHAN’ ın; tesisinde 06/07/2010 tarihli tespite göre üçüncü şahıslar mali
sorumluluk sigortası yaptırmamasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendi ve 15 inci
maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması 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 yazılı savunmanızın
alınması 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.
10114/29/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarih ve 3470-175 sayılı Kararı ile;
12/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25722 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (14/05/2010 tarihli ve 1632 sayılı Olur ile
iptal) sahibi Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin “D-400 Karayolu Kösreli Yol Kavşağı (310 Parsel)
Ceyhan / ADANA” adresinde mukim tesisinde 05/06/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetimde ortaya konan tespitler
çerçevesinde, 01 EM 447 plakalı tankerden, bayisi olunan dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmalinde bulunması eyleminin, 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, ayrıca söz konusu denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM

tarafından yapılan analizi çerçevesinde düzenlenen M-09/2106, M-09/2107 ve M-09/2108 numaralı analiz raporları
bağlamında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olmayan
akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi fiilinin, mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 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 aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Palmiye Petrol
Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi hakkında 268.800,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca, 268.800.-TL tutarındaki idari 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. (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, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, 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 ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu ilanen tebliğ edilir.
10114/30/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/138 sayılı Kararı ile Tek Feyza Yapı Market Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni
Yağ ve Nakliye Limited Şirketi’nin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan
akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…18 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 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 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 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.
10114/31/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/139 sayılı Kararı ile Zeki ERKOÇ’un piyasa faaliyetine konu tesisi lisansın iptal
edildiği 16/12/2009 tarihinden önce, Kurul’un izni olmaksızın başkalarına kullandırmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan
“Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine
bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Zeki ERKOÇ 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
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 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 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 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.
10114/32/1-1

▲

