Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788-77 sayılı Kararı ile, MYĞ/579-22/14944 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akarsu
Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az
%50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/1/1-1

—————

Kurulun 10.10.2013 tarihli ve 4654-62 sayılı Kararı ile; “Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı (İzmir-Bursa
Yolu) No:183/A Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 14.02.2008 tarihli ve BAY/939-82/23826 sayılı bayilik lisansı
alan Altınak Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.12.2012 tarihinde BAY/93982/29642 sayılı bayilik lisansı sahibi Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmiş
olması nedeniyle; Altınak Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince 67.963,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.963,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.
1060/2/1-1

—————

Kurulun 28.11.2013 tarih ve 4737/37 sayılı Kararı ile, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 176 Ada 8 Nolu Parsel
Akdeniz/MERSİN adresinde, 11.05.2010 tarih ve MYG/2559-4/27696 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Apeks Petrokimya Akaryakıt Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı’nın 11.04.2013 tarih ve 2013-A-1445/21 sayılı Vergi Tekniği Raporuna göre; 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal
ettiği baz yağını doğrudan ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı dışında akaryakıt olarak kullanılmak üzere piyasa
faaliyetine konu ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri ve
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/3/1-1

—————

30/10/2013 tarihli ve 4673-153 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km.
(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 04.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30788 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 27/07/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 14323-001,
14323-002 ve 14323-003 sayılı analiz raporlarına göre, istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı
maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/4/1-1

—————

Kurul’un 21.11.2013 tarih ve 4720/14 sayılı Kararı ile; Kükürt Mahallesi Dörtyol Küme Evleri No:30
Keçiborlu/ISPARTA” adresinde 27.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29671 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında
faaliyet gösteren Aydede Petrol Sanayi Nakliyat Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ nin Şubat 2013 döneminde 5 adet,
Nisan 2013 döneminde 2 adet olmak üzere toplam 7 adet belge karşılığında Murat Kılıç’ tan akaryakıt alışı yaparak dağıtıcısı
haricinde akaryakıt temin ettiğinin tespit edilmesi ve bu durumun Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı olması nedeniyle, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Aydede Petrol Sanayi
Nakliyat Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
1060/5/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-90 sayılı Karar’ı ile Kağıthane Sünnet T.İ.Y.K Energy Benzin İstasyonu
Başakşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 09.02.2009 tarih ve BAY/939-82/25587 sayılı bayilik lisansı sahibi
Başakşehir Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin istasyon otomasyon sistemine
müdahale etmesi ve/veya arızaya konu yer altı tanklarından akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminden dolayı 12.06.2013
tarihli ve 4455-14 sayılı Kurul Kararı gereği alınan yazılı savunması ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü
Kurulca değerlendirilmiş olup, Şirketin, 01/02/2013 tarihli denetimde ve kurum kayıtlarından tespit edildiği üzere istasyon
otomasyon sistemine müdahale etmesi ve/veya arızaya konu yer altı tanklarından akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 1240
sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi
ve/veya arızaya konu yer altı tanklarından akaryakıt satışı gerçekleştirmesi nedeniyle, 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-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. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/6/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788-85 sayılı Kararı ile, MYĞ/2544-3/27633 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Caner
Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az
%50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/7/1-1

—————

Kurulun 05.11.2013 tarih ve 4692/80 sayılı Kararı ile, Eski Ankara Yolu Üzeri Özbek Köyü Civarı 2. km
Tarsus/MERSİN adresinde, 13.04.2006 tarih ve BAY/721-146/16761 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Altınbaş
Petrol ve Ticaret A.Ş. bayii olarak faaliyet gösteren Cengizhan Petrol Ür. Gıda Nak. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin
(tesisini devretmesi sebebiyle ve kendi isteği üzerine lisansı 26.04.2013 tarihli ve 15929 sayılı Başkanlık Olur’u ile sona
erdirilmiştir), 25.12.2012 tarihinde, akaryakıt istasyonundaki 1 adet yeraltı stok tankını vaziyet planında bulunmamasına
karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci ve
onikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, Akaryakıt istasyonundaki yeraltı
stok tankından 25.12.2012 tarihinde alınan ve motorin parametrelerine göre analize tabi tutulan numunenin kerosen özelliği
gösterdiğini belirten TÜBİTAK MAM’ın (1220P01181002) sayılı analiz raporuna göre; akaryakıt istasyonunda tağşişe
yarayan ürün bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, İstasyon sahası içerisinde park halinde bulunan şirkete
ait 33 NCZ 73 plakalı tankerden 04.01.2013 tarihinde alınan ve motorin parametrelerine göre analize tabi tutulan numunenin
kerosen özelliği gösterdiğini belirten TÜBİTAK MAM’ın (1320P00027001) sayılı analiz raporuna göre; akaryakıt
istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak 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, usulüne
uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında;
25.12.2012 tarihinde, akaryakıt istasyonundaki 1 adet yeraltı stok tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa
faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 13.592.- TL. tutarında, akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün
bulundurmak eylemi nedeniyle, 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 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL. tutarında, 04.01.2013 tarihinde akaryakıt
istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi uyarınca
belirlenen 170.000.-TL. tutarında olmak üzere toplam 346.703.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 346.703.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 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 veya Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/8/1-1

—————

Kurul’un 14.10.2013 tarihli ve 4663/96 sayılı Kararı ile; “Göksu Mahallesi, Durmuş Oğuz Caddesi, Göktepe
Kasabası, Sarıveliler/Karaman” adresinde mukim ve 05.05.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/011562 sayılı LPG otogaz
bayilik lisansı sahibi Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin, 07.06.2012 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere LPG otogaz istasyonunun asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmamak suretiyle,
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ile 15 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup,
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek

olmaksızın, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, konuya ilişkin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1060/9/1-1

—————

Kurulun 03.10.2013 tarihli ve 4642-67 sayılı Kararı ile; “Manisa Yolu Üzeri, İshakçelebi Kasabası (Parsel:222)
Saruhanlı Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 19.08.2008 tarihli ve BAY/939-82/24936 sayılı istasyonlu bayilik
lisansı alan Gediz Petrol Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 07.11.2012 tarihinde söz konusu adresteki
akaryakıt istasyonunda bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin, istasyonun vaziyet planında olmayan gizli
yer altı tankı kullandığının ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu istasyondan alınan numunelere ilişkin 03.12.2012 tarihli ve
1220P01010001 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; Gediz Petrol Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında,
-istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL
tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak belirlenen idari para
cezasının; 12.10.2011 tarihli ve 3458-106 sayılı Kurul kararı ile söz konusu tüzel kişiye akaryakıta tağşiş ve/veya hile
amacıyla katılabilecek ürünleri kattığı gerekçesi ile idari para cezası uygulandığı ve bu cezanın 09.12.2011 tarihinde ilgiliye
tebliğ edildiği anlaşıldığından, aynı fiilin söz konusu kişi tarafından tekerrüren işlenmesi nedeniyle Kanunun 19 uncu
maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat uygulanması sonucu 326.222,-TL,
-istasyonun vaziyet planında olmayan gizli yer altı tankı kullanması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü
fıkrası hükümleri gereği 13.592,-TL olarak belirlenen idari para cezasının; 12.10.2011 tarihli ve 3458-106 sayılı Kurul kararı
ile söz konusu tüzel kişiye gizli tank kullandığı gerekçesi ile idari para cezası uygulandığı ve bu cezanın 09.12.2011 tarihinde
ilgiliye tebliğ edildiği anlaşıldığından, aynı fiilin söz konusu kişi tarafından tekerrüren işlenmesi nedeniyle Kanunun 19 uncu
maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca iki kat uygulanması sonucu 27.184,-TL,
-bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para
cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL
olmak üzere toplam 516.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 516.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.
1060/10/1-1

—————

Kurul 21/11/2013 tarih ve 4720/51 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı
sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
akaryakıt istasyonunda 08.08.2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi
neticesinde düzenlenen 17.09.2012 tarihli ve 1220P00801001, 1220P00801002 sayılı analiz raporuna göre şirketin sahibi
bulunduğu akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi

izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/11/1-1

—————

Kurul 21/11/2013 tarih ve 4720/56 sayılı Kararı ile, 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-279/01209 sayılı bayilik lisansı
sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 12.01.2013 tarihinde yapılan denetimde;
a) TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 24.01.2013 tarihli ve 1320P00034001,
1320P00034002 sayılı analiz raporuna göre tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince
belirlenen 170.000.-TL,
b) TÜBİTAK MAM’ın 28.01.2013 tarihli ve 1019 sayılı analiz raporunda numunenin jet yakıtı çıkması nedeniyle
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen
170.000.-TL
c) Tanktan alınan numunelerin jet yakıtı esaslı olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aykırı olarak lisans kapsamı
dışında hareket ettiği anlaşıldığından 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
e/2 bendi ve ( f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL,
d) 12.01.2013 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tankı vaziyet planında
bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı 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, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 14.652-TL
ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında toplamda 424.652.-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 424.652.-TL (Dörtyüzyirmidörtbinaltıyüzelliiki TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1060/12/1-1

—————

Kurul 28/11/2013 tarih ve 4737/12 sayılı Kararı ile, 28.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29807 sayılı bayilik lisansı
sahibi Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 16.05.2012 tarihinde Hendek Akaryakıt Ürünleri
Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan Şirket
hakkında, 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 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/13/1-1

—————

Kurul 21/11/2013 tarih ve 4720/27 sayılı Kararı ile, DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol
Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş’nin sözleşmeli bayisi olan 11 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt
alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak ve
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin
altıncı 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, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine, 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan Şirket 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” hükümleri gereğince her bir bayi için
739.666.-TL olmak üzere 11 bayi için toplamda 8.136.326.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 8.136.326.-TL (Sekizmilyonyüzotuzaltıbin üçyüzyirmialtı TL) tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1060/14/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/3 sayılı Kararı ile; 06/07/2011 tarih ve CNG/3309-3/247 numaralı CNG iletim
ve dağıtım lisansı sahibi Bayram Dilekçi Grup Petrol Gıda İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
1) Kurul izni olmaksızın ortaklık yapısında değişikliğe gitmesi ve yazılı ihtara rağmen aykırılığı ortadan
kaldırmaması sebebiyle,
a) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Doğal Gaz Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi ve “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu Maddesi
Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, Bayram Dilekçi Grup Petrol Gıda
İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 439.583,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
b) 30 (otuz) gün içerisinde ortaklık yapısında gerekli değişikliğe gitmesi veya lisansını tadil ettirmesi için Bayram
Dilekçi Grup Petrol Gıda İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihtar edilmesine,
2) Yazılı ihtara rağmen kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunmaması ve bildirim yükümlülüklerini
yerine getirmemesi sebebiyle,
a) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Doğal Gaz Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi ve “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu Maddesi
Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, Bayram Dilekçi Grup Petrol Gıda
İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 512.848,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
b) 30 (otuz) gün içerisinde ilgili bilgi ve belgelere Kuruma ibraz etmesi ve 4127-12 sayılı Kurul Karına konu bildirim
yükümlülükleri ile birlikte 19/02/2013 tarih 8598 sayılı ve 15/03/2013 tarih 13069 sayılı yazılar ile lisans sahibine bildirilen

bildirim yükümlülüklerini yerine getirmesi sebebiyle Bayram Dilekçi Grup Petrol Gıda İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin ihtar edilmesine,
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 952.431,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği, ihtar
edilen hususlara ilişkin aykırılıkların 30 (otuz) gün içerisinde giderilerek sonucundan Kurumumuza yazılı bilgi verilmemesi
halinde 4646 sayılı Kanun hükümleri uyarınca idari işlem tesis edileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/15/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/54 sayılı Kararı ile; Petrosan Endüstriyel Kimyasalları İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, sahip olduğu lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca
339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/16/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/59 sayılı Kararı ile; Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt
bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/17/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/18 sayılı Kararı ile; 03/03/2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı
Lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, 26/04/2012 tarih ve BAY/93982/30876 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Osman VANOĞLU - Osman Petrol’e ait akaryakıt
istasyonunda yapılan 06/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tanzim edilen
fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın (bayisi Derya ÇİÇEK’in) lisans numarasını belirtmemesi nedeniyle, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 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 MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim 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.
1060/18/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2013 tarihli ve 4788/39 sayılı Kararı ile; Macun Mahallesi A.S.O. Sitesi No:16/31 Yenimahalle /
ANKARA” adresinde faaliyet gösteren, Ostim Vergi Dairesinin 662 078 8428 vergi numaralı mükellefi Öz Ayyıldız Madeni
Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Öz Ayyıldız Madeni Yağ
Petrol Nakliye Pazarlama 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.
1060/19/1-1

—————
Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/18 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı sahibi Zümrüt
Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2010 ve 2011 yılı içerisinde
Öz Ayyıldız Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nden toplamda yaklaşık 2,5 milyon TL’lik
akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015
sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38
inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Zümrüt
Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve 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.
1060/20/1-1

—————

Kurulun 05/12/2013 tarihli ve 4749-51 sayılı Kararı ile, Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye/
İSTANBUL adresli, 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı ( 03/04/2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı
ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 01/10/2012 tarihli tespite göre bayisi
olan Özcoşkun İnşaat ve Turizm Tic. San. Ltd. Şti.’ne ait Ankara Yolu 17. Km. Süksün İncesu/ KAYSERİ adresinde kurulu
akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (g) bendine aykırı hareket
ettiği değerlendirildiğinden, Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1060/21/1-1

—————

Kurul’un 19/12/2013 tarih ve 4779-76 sayılı Kararı ile; 04/07/2013 tarih ve 23516 sayılı Kararla LPG-BAY/94154/13601 sayılı LPG Otogaz Bayilik lisansı sonlandırılan Metroport Akaryakıt Gıda Kozmetik Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin LPG otogaz bayilik lisansı başvurusunda Kuruma sunmuş olduğu LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin sahte olduğu tespit edilmiş; bu minvalde, söz konusu lisans sahibinin Kuruma ibraz
ettiği LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin geçersiz olmasının 5307 sayılı Kanunun 7 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin lisans
başvurularını düzenleyen 7 nci maddesinin birinci fıkrasına; yanı sıra, otogaz istasyonunda sorumlu müdür
çalıştırılmamasının ise 5307 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü
maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine ayrılık
teşkil ettiği gerekçesiyle, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1060/22/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788-91 sayılı Kararı ile, MYĞ/2940-8/28731 sayılı madeni yağ lisansı sahibi TMC
Grup Kimya Ar-Ge İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik
Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş
olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle
ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında
idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/23/1-1

—————

Kurulun; 21/11/2013 tarihli ve 4720-29 sayılı Kurul Kararı ile 03/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/30898 sayılı
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi Utku Murat AKYAR’ın;
Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “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,
- Akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kısmen çalışmamasına ve bazı yer altı tanklarına ve pompalarına
otomasyon sistemi bağlı bulunmamasına rağmen, dağıtıcısı dışında ikmal ettiği akaryakıtı satışa arz etmek suretiyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol
Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın
“İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine,
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Utku Murat AKYAR hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali dolayısı ile
5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve
(d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL; otomasyon sisteminin kısmen çalışmaması ve pompaların otomasyona bağlı
olmaması dolayısı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplam 240.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-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 hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1060/24/1-1

—————

Ankara Karayolu 48. Km. Kumkılıçlı Mevkii Himmetdede Kasabası/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren
12/09/2011 tarihli ve BAY/939-82/29996 numaralı (08/02/2013 tarihinde sona eren) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bülent
ERKAR’ın, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat
yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 26/12/2013
tarihli ve 4801-30 sayılı Kararı ile Bülent ERKAR hakkında;
- Akaryakıt istasyonundan 09/02/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2012-0334 ve 2012-0336
nolu analiz raporlarına göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 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
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında,
- 09/02/2012 tarihli denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında,
- Akaryakıt istasyonundan 13/02/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2012-0422 ve 2012-0423
nolu analiz raporlarına göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında,
- Akaryakıt istasyonundan 12/11/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-821-1751 ve PAL12-821-1754 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 aykırı hareket ettiği
anlaşıldığından, 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 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında,
- Akaryakıt istasyonundan 12/11/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-821-1752, PAL12-821-1753 PAL-12-821-1755 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince
belirlenen 163.111.-TL tutarında
olmak üzere toplam 720.406.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 720.406.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
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