Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-97 sayılı Kararı uyarınca; 18/01/2011 tarih ve BAY/939-82/28886
numaralıistasyonlu bayilik lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne
ait akaryakıt istasyonundan 24/03/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/676 nolu
analiz raporuna göre, akaryakıta yağ ve solventkarıştırılarak 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 ise 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur firmanın yazılı savunmasının alınmasıkararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1434/1/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470-116 sayılı Kararı uyarınca; 18.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28886
numaralıbayilik lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait
akaryakıt istasyonunun 2 numaralı tankı ile istasyon önündeki 72 AF 850 plakalı tankerden 05/05/2011 tarihinde alınan M11/1048 ve M-11/1049 numaralı motorin numunelerine ilişkin analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı)bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine;
akaryakıta solventkarıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca mezkur bayinin yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1434/2/1-1

—————
Kurul’un 06/10/2011 tarihli ve 3451-41 sayılı Kararı ile; 16.12.2009 tarihli ve BAY/939-82/26941 numaralı bayilik
lisansı sahibi Fahri AYTULUM'un, “ÇukurkuyuKasabası Zafer Mahallesi Karamusa Yaylası Küme Evleri No. 9 Bor /
NİĞDE” adresinde bulunan tesisinden 02.08.2010 tarihinde alınan numunenin analizi sonucu düzenlenen M-10/3357
numaralı muayene raporunda numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırıolduğu ve
akaryakıtta ağır ürün bulunduğu tespit edilmiş olup;
Teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonda
tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,- TL
idari para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralıhesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1434/3/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/55 sayılı Kurul Kararı ile “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km. Kurtocağı Mevkii (282
Ada, 69 Parsel) KIRŞEHİR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25646
sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
“D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan
11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat
Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmali yaparak yeniden satışamaçlı satış
yapmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılmasıile bu konularda taahhütlere
girişilmesi haklarını verir” ve “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan
kayıtlıhususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır” hükümleri; Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı

sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı38 inci madde (g) bendinde “Bayilik lisansı sahipleri; …(g) Kullanıcılar haricinde
yeniden satış amaçlı satış yapılmaması… ileyükümlüdür.” hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.
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.
1434/4/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/56 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Yenicepınar Köyü Altı No.8 (Parsel
No. 1293) BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 02/02/2010 tarihli ve BAY/939-82/27159 numaralı
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansıalan Osman KÜREK’in dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin; Kanunun “Bayiler”
başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik
faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde
diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin
“Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik
lisansısahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları
dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Osman KÜREK’inyazılı savunmasının alınmasına karar
vermiştir.
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.
1434/5/1-1

—————
Kurulun 01/12/2011 tarih ve 3524-41 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 07.06.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede
yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri
kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1784 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 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, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırıhareket 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 LimitedŞirketi’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.
1434/6/1-1

—————
Kurulun 23/11/2011 tarih ve 3516-59 sayılı Kararı ile; 08.07.2010 tarih ve BAY/939-82/27972 sayılı bayilik lisansı
kapsamında “Barbaros Mah. Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli / MANİSA”adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat
ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 17.02.2011 tarihinde alınan akaryakıt
numunesinin, marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşişve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün
karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/333 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 PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralıalt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari

para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para
cezasıolarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim 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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ olunur.
1434/7/1-1

—————
Kurulun 23/11/2011 tarih ve 3516-60 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; 17.02.2011 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 07.03.2011 tarihli ve M-11/348
sayılı analiz raporu ile tespit edilmişolması 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 ncimaddesinin (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 PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının,
mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasıgereğince 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 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim 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 yararlanılacağıveya 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.
1434/8/1-1

—————
Kurulun 20/10/2011 tarih ve 3470-115 sayılı Kararı ile; “Süleyman Suat Mahallesi Gül Sokak No:16
Ahmetli/Manisa” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28447 sayılı bayilik
lisansı sahibi PetropolPetrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 28.06.2011 tarihinde
istasyonun vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması,dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi, 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-11/1993 ve M-11/1994 numaralı analiz raporları ile tespit edilmişolması nedeniyle ilgili
lisans sahibi tüzel kişinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve
ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 38 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine,
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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, Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda 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.
1434/9/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 3546/6 sayılı Kurul Kararı ile;“Atakent Mahallesi
Mithatpaşa Caddesi No:102 Kat:3/29 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Ümraniye Vergi Dairesinin 638
000 5299 vergi numaralı mükellefi Bekir OKSAL’ın 2007 yılı içerisinde 5015 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yerine
getirmesi gereken dağıtıcı lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden Nurpet Petrol Nakliyat İnşaat Tekstil Gıda Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’ne yüksek miktarda akaryakıt satışı gerçekleştirerek dağıtım faaliyetinde bulunduğu anlaşılmış
olup, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği
anlaşılan Bekir OKSAL hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in26 ncı maddesi, 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılıKanun ile değişik, 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca 600.000,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 600.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralıhesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1434/10/1-1

—————
Kurul’un 08/12/2011 tarih ve 3534/50 sayılı Kararı ile; “Ankara-Samsun Yolu 32. Km. Bahçelievler Mahallesi
(6408_3788 Nolu Parseller) Hasanoğlan/ ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 18/05/2007 tarih ve BAY/93982/22077 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nin, 16/09/2010 tarihli denetimde mühürlenerek kendisine yed-i emin olarak bırakılan istasyonun 1 ve
2 numaralı yer altı tanklarındaki motorini piyasa faaliyetine konu etmiş olmasının Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu
maddesinin altıncıfıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olması
sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1434/11/1-1

—————
Kurul’un 28/12/2011 tarihli ve 3609-17 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel: 1129)
BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29084 sayılı akaryakıt bayilik
(istasyonlu) lisansı alan İsa ŞAHİN’in; 26/03/2011 tarihinde istasyonunda bulunan 2 adet yer altı tankı ve 2 adet akaryakıt
pompasından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 25/04/2011 tarihli ve PAL-11-347-458, PAL-11-347-459, PAL11-347-460, PAL-11-347-461 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 PiyasasıKanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (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
ncimaddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı
38 inci maddesinin (e) bendine aykırı 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 İsa ŞAHİN’in yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.
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.
1434/12/1-1

—————
Kurul’un 28/12/2011 tarihli ve 3609-18 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel: 1129)
BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29084 sayılı akaryakıt bayilik
(istasyonlu) lisansı alan İsa ŞAHİN’in; 06/04/2011 tarihinde istasyonunda bulunan 2 adet yer altı tankı ve 2 adet akaryakıt
pompasından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 25/04/2011 tarihli ve PAL-11-348-462, PAL-11-348-463, PAL11-348-464, PAL-11-348-465 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 PiyasasıKanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (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
ncimaddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı
38 inci maddesinin (e) bendine 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 İsa ŞAHİN’in yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.
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.
1434/13/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/21 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel
No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin; 14/04/2011 tarihinde yer altı tankından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 23/05/2011 tarihli
ve M-11/979-M-11/980-M-11/981 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 PiyasasıKanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci
maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38
inci maddesinin (e) bendine 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 Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.
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.
1434/14/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/22 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel
No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin;
- 27/04/2011 tarihinde yer altı tankından alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 23/05/2011 tarihli ve M-11/978
sayılı analiz raporuna göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan
akaryakıt ikmal etmek, tağşişve/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 PiyasasıKanununun “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
ncimaddesinin (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;
- 27/04/2011 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; 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 Pet-Ta Petrol Ürünleri
İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar
vermiştir.

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.
1434/15/1-1

—————
Kurul’un 15/12/2011 tarihli ve 3546/54 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel
No.1129)/BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin; “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km. KurtocağıMevkii (282 Ada, 69 Parsel) KIRŞEHİR” adresinde faaliyet
göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25646 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan
Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile
yapacakları tek elden satışsözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….”hükmü yanında, aynı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması”
hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansısahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c)
ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre
yürütüleceği ve bayilerin bayisi olduklarıdağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Pet-Ta
Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınmasına karar vermiştir.
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.
1434/16/1-1

—————
Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/54 sayılı Karar’ı ile Beylikdüzü Birlik Sanayi Sitesi 2.Cadde
Büyükçekmece/İSTANBUL” adresinde; 21.03.2005 tarih ve BAY/462-699/07883 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Karaoğlu Petrol Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden 08/01/2010–09/01/2010 tarihinde
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen B-10/107, B10/108, M-10/109, M-10/110, M-10/111, M-10/112, M-10/113, M-10/114 ve M-10/115 sayılıanaliz raporuyla; hem gerekli
şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden, söz
konusu lisans sahibinin hem gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere 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, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi
hakkında gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 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 gereğince belirlenen 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 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1434/17/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470-154 sayılı Kararı ile, “Sanayi Sitesi Zafer Caddesi No:31 ŞANLIURFA”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 12/03/2005 tarih ve BAY/454-600/03910 sayılıbayilik lisansı alan, ancak
04/09/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Okay Akaryakıt Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 07/01/2008 tarihinde
istasyondaki akaryakıt tankından ve firmaya ait 63 PY 444 plakalı akaryakıt tankerinden alınan numunelerin TÜBİTAK
MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen 15/02/2008 tarihli ve 899-3227 sayılı analiz raporundan anlaşıldığı
üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmak eyleminin, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle 04/05/2011 tarihli ve 3208-37 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı

savunma yapması istenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı
alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000.–TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
BankasıBahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1434/18/1-1

—————
Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470-156 sayılı Kararı ile, “Sanayi Sitesi Zafer Caddesi No:31 ŞANLIURFA”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 12/03/2005 tarih ve BAY/454-600/03910 sayılıbayilik lisansı alan, ancak
04/09/2008 tarihinde lisansı iptal edilen Okay Akaryakıt Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 04/10/2007 tarihinde
istasyondaki akaryakıt tankından ve firmaya ait 63 PY 444 ve 63 EF 166 plakalı akaryakıt tankerlerinden alınan numunelerin
TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen 12/11/2007 tarihli ve 5548-20648 sayılı analiz
raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak ve akaryakıt
istasyonunda bulundurmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu gerekçesiyle 31/03/2011 tarihli ve 315073 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapmasıistenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma
yapmadığıanlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılıKanun ile değişik 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000.–TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası
Bahçelievler/Ankaraşubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklıolduğu, söz konusu idari para
cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1434/19/1-1

—————
Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/153 sayılı Kararı ile, “Karaman-Konya Yolu Üzeri 6.Km. Bölge Trafik
Yanı/KARAMAN” adresinde bulunan Rafineri Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 21/05/2008
tarihli tespite göre istasyonsuzbayilik lisanslı olan Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’neyeniden satış amaçlı
akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı
kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü
fıkrasıgereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 Kararıaleyhine 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.
1434/20/1-1

—————
Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/158 sayılı Kararı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı
istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 09/05/2008 tarihli tespite göre
akaryakıt bayilik lisanslı olan BaranustaNakliyat Bakkaliye ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi’ne motorin satışı yaparak 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci
fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynımaddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000 TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 Kararıaleyhine 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.
1434/21/1-1

—————
Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/154 sayılı Karar’ı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı
istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 21/05/2008 tarihinde dağıtıcısı
haricinde lisanslı bir istasyon olan Rafineri Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ndenakaryakıt ikmali
eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen
120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1434/22/1-1

—————
Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/155 sayılı Karar’ı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı
istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 09/05/2008 tarihinde dağıtıcısı
haricinde Orpet Petrol Ürünleri Paz. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Derelilerİnşaat San. Tic. Ltd. Şti. adına
kesilmiş fatura ile menşei belli olmayan kaynaktan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 8 inci
maddesinin birinci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı
alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrasıgereğince belirlenen 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1434/23/1-1

—————
Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/156 sayılı Kararı ile, 05.01.2006 tarih ve BAY/630-216/15520 numaralı
istasyonsuz akaryakıt bayilik lisansı sahibi Ramazan Doğaner İlke Petrol Ürünleri Ticareti’nin 09/05/2008 tarihli tespite göre
akaryakıt bayilik lisanslı olan BaranustaNakliyat Bakkaliye ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi’ne yeniden satış
amaçlıakaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı
kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası
gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 Kararıaleyhine 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.
1434/24/1-1

—————
Kurulun 23.11.2011 tarihli ve 3516-32 sayılı Kararı ile; “Yenice Mahallesi, Ankara-Kayseri Asfaltı, Dolazlı Mevkii
(Ada: 886, Parsel: 9) Mucur / Kırşehir” adresinde faaliyet gösteren Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık
Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin; 22.09.2010 tarihli tespite göre vaziyet planına aykırı düzenek
kullanmasının 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 olduğu
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 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.
1434/25/1-1

▲

