Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-79 sayılı Kararı uyarınca 25.12.2008 tarih ve BAY/939-82/25380 numaralı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi İbret Petrol Nakliyat Gıda Hediyelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt
istasyonundan 04/11/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4571 no’lu analiz
raporuna göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli
şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin ise 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 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 mezkur firmanın yazılı savunmasının 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.
8694/1/1-1

—————
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-91 sayılı Kararı uyarınca; Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi No:39/A Kartal
İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Hayri UĞRAŞ-DES PETROL’ün 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, 2010 ve 2011 yıllarında çeşitli tarihlerde lisans almadan akaryakıt bayilik faaliyeti
yaparak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili
işlediği anlaşıldığından, bu fiili işleyen mezkur gerçek kişi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğe göre uyarınca 61.638 TL
tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu cezanın 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 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.
8694/2/1-1

—————
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-96 sayılı Kararı uyarınca; 18.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28886 numaralı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait
akaryakıt istasyonundan 15/03/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/572 nolu analiz
raporuna göre, akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin ise 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 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 mezkur firmanın yazılı savunmasının 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.
8694/3/1-1

—————
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-95 sayılı Kararı uyarınca; 24.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21199 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren İzzettin DENKTAŞ’tan 22.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen denetimde alınan
motorin numunesine ilişkin, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş TÜPRAŞ Rafinerisi tarafından düzenlenen 07-035-1 ve
07-035-2 sayılı analiz raporlarıyla ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin sabit olması nedeniyle, anılan
gerçek kişinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince
50.000 TL tutarındaki idari para cezasının uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu cezanın 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 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.
8694/4/1-1

—————
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-90 sayılı Kararı uyarınca; Yeni Mahallesi 5338 Sokak Tellioğlu Apt. No:43/C
MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmet Ziya SÜMEN-SÜMEN TİCARET’in 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, 30.07.2010 tarihinde lisans almadan akaryakıt bayilik faaliyeti yaparak, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği
anlaşıldığından, bu fiili işleyen mezkur gerçek kişi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğe göre uyarınca 57.232 TL tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu cezanın 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 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.
8694/5/1-1

—————
Kurul’un 11/8/2011 tarih ve 3359-42 sayılı Kararı ile; 07/10/2008 tarihli ve BAY/939-82/25091 sayılı bayilik lisansı
sahibi A. Babacan Petrol Nakliyat Limited Şirketi’nin 27/02/2009 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ederek
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle mezkur tüzel kişi hakkında
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü
fıkrası gereği ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğe göre 134.400,- TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu cezanın 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 İBAN TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
8694/6/1-1

—————
Kurul’un 26/05/2011 tarihli ve 3238-83 sayılı kararı ile, Abit BOZKURT’un, “İmam Keskin Buğday Pazarı H Blok
No:37 ŞANLIURFA” adresinde 2008 yılı içerisinde lisans almaksızın akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket etmesi ve Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması

ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlemesi sebebiyle anılan gerçek kişi hakkında 5015
sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü
fıkrası gereğince bayiler için belirlenen 50.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.–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/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, 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
8694/7/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-56 sayılı Kararı ile; 15.02.2007 tarihli ve İŞL/1101-10/21418 sayılı işleme lisansı
sahibi Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari
ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a)
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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve
Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’
ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/8/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-57 sayılı Kararı ile; 01.03.2007 tarihli ve İŞL/1115-6/21525 sayılı işleme lisansı
sahibi Albio Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Albio Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde
aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan
doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/9/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-58 sayılı Kararı ile; 18.01.2007 tarihli ve İŞL/1066-3/21174 sayılı işleme lisansı
sahibi Alemdar Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Alemdar Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.

8694/10/1-1

—————
Kurul’un 14/07/2011 tarih ve 3327-66 sayılı Kararı ile, “Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km.
Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 29/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23931 sayılı Bayilik
Lisansı alan, ancak 12/04/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Ali ADALAR’ın, 19/02/2009 tarihinde yapılan tespite göre
akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan bir adet ilave tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının
(b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; ayrıca söz konusu tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi Kimya Enstitüsü Laboratuarında yapılan analizi sonucunda düzenlenen 17/03/2009 tarihli ve 652-4528 sayılı analiz
raporundan anlaşıldığı üzere söz konusu gerçek kişinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri
akaryakıta katmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/11/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-59 sayılı Kararı ile; 15.02.2007 tarihli ve İŞL/1101-11/21419 sayılı işleme lisansı
sahibi Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticare Sanayi Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş
sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ ne onbeş gün
içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya
doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/12/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-4 sayılı Kararı ile; 01/04/2010 tarihli ve İHR/2499-1/27501 sayılı ihrakiye teslimi
lisansı sahibi Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması
için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Batı Marmara
Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün
içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya
doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/13/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-37 sayılı Kararı ile; 10.04.2008 tarihli ve İŞL/1567-2/24173 sayılı işleme lisansı
sahibi Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların

giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/14/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-39 sayılı Kararı ile; 05.06.2008 tarihli ve İŞL/1635-2/24566 sayılı işleme lisansı
sahibi Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/15/1-1

—————
Kurul’un 21/07/2011 tarih ve 3336-12 sayılı Kararı uyarınca; EMR Petrol Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin E-90 Karayolu 17. Km Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda akaryakıtın marker seviyesinin geçersiz
ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve akaryakıta tağşişe yarayan ürün karıştırıldığı tespit edildiğinden, tüzel
kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü gereğince belirlenen 686.784,-TL tutarında idari para cezasının
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 274.712,-TL
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,-TL (ikiyüzyetmişdörtbinyediyüzoniki-TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/16/1-1

—————
Kurul’un 14/07/2011 tarih ve 3327/105, 3327/106 ve 3327/107 sayılı Kararları ile Kurul’un 28/04/2011 tarihli ve
3199/9 sayılı Kararı ile; 19.12.2006 tarihli ve BAY/939-82/20907 lisans numaralı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Ekrem
KARAÇALI’ya, ait “25 Aralık Sanayi Sitesi, 214 Nolu Cadde, No:15 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde bulunan işyerinde
13.08.2010 tarihinde yapılan denetimlerde Ekrem KARAÇALI’nın,
İşyerinde bulunan 200 litrelik varillerden, B-16058 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek analiz
yapılmak üzere alınan numunelerin, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi ve teknik düzenlemelere uygun
olmaması ile ilgili olarak 14.07.2011 tarih ve 3327/105 sayılı Kurul Kararı ile hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 137.356 TL,
01/01/2008 tarihinden sonra motorin satışı gerçekleştirmesi ile ilgili olarak, hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 57.232 TL,
Gümrük kaçağı motorin alışı ve satışı yapması ile ilgili olarak, yine hakkınızda, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 137.356 TL,
olmak üzere,
toplam 331,944 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararları uyarınca, toplam 331,944 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini 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 Petrol Piyasası Kanunun 21 inci

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da
dava açma hakkınızın 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, 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8694/17/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-17 sayılı Kararı ile; 09.03.2006 tarihli ve İHR/6811/16079 sayılı ihrakiye teslimi
lisansı sahibi Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi Anonim Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi Anonim Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/18/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-42 sayılı Kararı ile; 27.06.2007 tarihli ve İŞL/1239-7/22437 sayılı işleme lisansı
sahibi Eko Biodiesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Eko Biodiesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/19/1-1

—————
İzmir Yolu 17.km Pafta:İ196b Ada:04a Parsel:5030 Pamukçu/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 08/10/2009
tarihli ve BAY/939-82/26649 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersin YAMAN’ın, akaryakıt istasyonundan
26/11/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4612 nolu analiz raporuna göre;
akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 25/05/2011 tarihinde tebligat yapılmış
olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 14/07/2011 tarihli ve
3327-110 sayılı Kararı ile Ersin YAMAN hakkında; akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/21/1-1

—————
Kurulun; 11/08/2011 tarihli ve 3359-26 sayılı Kurul Kararı ile; “Tekke Mahallesi 2.Ordu Caddesi No:112 Ada:10
Pafta:5903 Çardak Lapseki/ÇANAKKALE” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 14/01/2010 tarihli ve

BAY/939-82/27084 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Fuat Koşun-Çardak Petrol’ün; 26/05/2010 tarihinde alınan
numuneye ilişkin olarak düzenlenen 03/09/2010 tarihli ve M-10/2414 sayılı analiz raporuna göre, yeterli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek 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 aykırı
anlaşıldığından, Fuat Koşun-Çardak Petrol hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 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 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 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.
8694/22/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-21 sayılı Kararı ile; 13.10.2010 tarihli ve DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari
ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a)
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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve
Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne
onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/24/1-1

—————
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-50 sayılı Kararı uyarınca; 25.12.2008 tarih ve BAY/939-82/25380 sayılı bayilik
lisansı sahibi İbret Petrol Nakliyat Gıda Hediyelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 02.12.2009 tarihinde alınan
akaryakıt numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/5670 sayılı analiz raporu ile akaryakıt
istasyonundan alınan motorin numunesinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve Teknik
Düzenlemelere de AYKIRI olduğunun tespit edildiğinden, bu fiili işleyen mezkûr tüzel kişinin teknik düzenlemelere aykırı
ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f)
bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, mezkur tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğe göre 134.400 TL tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu cezanın 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 İBAN TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
8694/26/1-1

—————
Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-51 sayılı Kararı uyarınca; 25.12.2008 tarih ve BAY/939-82/25380 sayılı bayilik
lisansı sahibi İbret Petrol Nakliyat Gıda Hediyelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 13.01.2010 tarihinde alınan
akaryakıt numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-10/456 sayılı analiz raporu ile akaryakıt
istasyonundan alınan motorin numunesinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve Teknik
Düzenlemelere de AYKIRI olduğunun tespit edildiğinden, bu fiili işleyen mezkûr tüzel kişinin teknik düzenlemelere aykırı
ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f)
bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, mezkur tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğe göre 137.356 TL tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu cezanın 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 İBAN TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
8694/27/1-1

—————
Kurul’un 21/07/2011 tarih ve 3336/41 sayılı Karar’ı ile İstanbul Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında, 01.01.2008 tarihinden sonraki tarihlerde motorin satmak suretiyle lisansının verdiği haklar dışında
faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin “Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları” başlıklı 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına
aykırı olduğu, Şirketin yazılı savunmasında gösterdiği hususların beyaz ürün satışı yapmasını haklı gösterecek gerekçeler
taşımadığı anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince
bayiler için belirlenen 50.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000 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 Danıştay’da dava
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/28/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-14 sayılı Kararı ile; 24.07.2006 tarihli ve İHR/843-8/18735 sayılı ihrakiye teslimi
lisansı sahibi İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/29/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-25 sayılı Kararı ile; 28.06.2011 tarihli ve DAĞ/807-15/17612 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine
kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı
fıkrasının (a) 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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri
Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa
faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar
edilmesine 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.
8694/30/1-1

—————
Kurul’un 11/08/2011 tarih ve 3359/6 sayılı Kararı ile Eskişehir Karayolu 25.Km (j26.d3.A. Pafta, 732 Parsel)
Emirdağ/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 05/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23767 sayılı bayilik lisansı sahibi
Mahmut ALAŞ’ın tesisi nezdinde 24/02/2009 tarihinde yapılan denetim sonucunda; adı geçenin sahibi olduğu akaryakıt
istasyonunda üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortası yaptırmamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin (d) bendi ve 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına
aykırı 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 söz konusu gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/31/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-23 sayılı Kararı ile; 27.10.2010 tarihli ve DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine
kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı
fıkrasının (a) 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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa
faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar
edilmesine 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.
8694/32/1-1

—————
14/06/2011 tarihli ve 3278/69 sayılı Kurul Kararı ile, “Gürpınar-Gevaş Karayolu Aşağıkaymaz Mahallesi 5. Km.
Arkboyu Mevkii Gürpınar / VAN” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06.07.2006 tarihli ve BAY/818-141/17868 nolu
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Mehmet GÖRENTAŞ’a ait akaryakıt istasyonunda 27.09.2010 tarihinde yapılan denetimde
istasyondan alınan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ” olduğu ve akaryakıtın teknik
düzenlemelere “AYKIRI” olduğu TÜBİTAK MAM’ın M-10/4153 nolu analiz raporu ile tespit edildiğinden söz konusu
tesiste yapılan akaryakıt ikmalinin 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 olması nedeniyle 17/02/2011
tarihli ve 3087-44 sayılı Kurul Kararı ile ilgili firmadan istenilen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü
değerlendirilmiş olup; Mehmet GÖRENTAŞ hakkında ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi,
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 137.356-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 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.
8694/34/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-18 sayılı Kararı ile; 06.10.2005 tarihli ve İHR/561-30/14632 sayılı ihrakiye
teslimi lisansı sahibi Motec Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş
sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Motec Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde
aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan
doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/35/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-52 sayılı Kararı ile; 08.05.2008 tarihli ve İŞL/1600-3/24346 sayılı işleme lisansı
sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaçlar Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt
Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaçlar Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik
Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal
yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/36/1-1

—————
22/06/2011 tarihli ve 3282/75 sayılı Kurul Kararı ile, “Akköprü Mah. Özalp Yolu Üzeri 3 Km. VAN” adresinde
faaliyette bulunmak üzere 19.09.2008 tarihli ve BAY/939-82/25048 nolu istasyonlu bayilik lisansı sahibi Selim ALTINALİLERİ PETROL’e ait akaryakıt istasyonunda 16.11.2009 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planı haricinde ve kaçak
akaryakıt ikmalinde kullanılan akaryakıt boşaltım düzeneğinin bulunduğu tespit edildiğinden ve istasyondan alınan akaryakıt
numunesinin ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ” olduğu ve akaryakıtın teknik düzenlemelere “AYKIRI” olduğu
TÜBİTAK MAM’ın M-09/5123, M-09/5124 nolu analiz raporları ile tespit edildiğinden 17/02/2011 tarihli ve 3087-38 sayılı
Kurul Kararı ile ilgili firmadan alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup Selim
ALTINAL-İLERİ PETROL hakkında, (1) Vaziyet planı haricinde ve kaçak akaryakıt ikmalinde kullanılan akaryakıt boşaltım
düzeneğinin bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü
fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” gereği belirlenen 11.200-TL idari para cezası, (2) Ulusal marker seviyesinin geçersiz akaryakıt ikmali nedeniyle 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası
ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği
belirlenen 134.400-TL idari para cezası olmak üzere toplam 145.600-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 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.
8694/38/1-1

—————
Kurul’un 26/05/2011 tarihli ve 3238-86 sayılı kararı ile, “İnkılap Mahallesi Gazi Caddesi Yeni Pasaj No:6
Ceylanpınar/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 16/06/2005 tarih ve BAY/498-78/11855 sayılı
bayilik lisansı alan, ancak 06/04/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Serhat Akgül Taşımacılık Tarım İnşaat Turizm Petrol
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 20/03/2005 tarihinden lisans aldığı tarihe kadarki dönemde akaryakıt bayilik faaliyeti
yürüttüğü gerekçesiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı
alt bendi uyarınca hakkında 50.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 15/01/2009 tarihli ve 1943/18 sayılı
Kurul Kararının geri alınmasına karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/39/1-1

—————
Kurul’un 04/05/2011 tarih ve 3208-21 sayılı Kararı ile, “Onbir Nisan Kasabası Bölge Trafik Karşısı
Suruç/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 05/06/2008 tarih ve BAY/939-82/24530 sayılı Bayilik Lisansı alan,
ancak 31/08/2009 tarihinde lisansı iptal edilen Sinan YILDIRIM’ın, 06/01/2009 tarihinde yapılan tespite göre akaryakıt
istasyonunda vaziyet planında yer almayan bir adet ilave tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına
aykırılık teşkil etmesi; ayrıca söz konusu tanktan alınan numunelerin ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuarında
yapılan analizi sonucunda düzenlenen PAL-09-114-21 sayılı muayene raporundan anlaşıldığı üzere söz konusu gerçek kişinin
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık
teşkil etmesi sebebiyle, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/40/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-62 sayılı Kararı ile; 29.05.2007 tarihli ve İŞL/1212-5/22192 sayılı işleme lisansı
sahibi Şahin Bio Mazot ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası
Kanununun 20 inci maddesi gereği Şahin Bio Mazot ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde
aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan
doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/41/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-63 sayılı Kararı ile; 29.03.2007 tarihli ve İŞL/1144-4/21770 sayılı işleme lisansı
sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası

Kanununun 20 inci maddesi gereği Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde
aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan
doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/42/1-1

—————
Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-4 sayılı Kararı ile; 17/03/2010 tarihli ve İHR/2468-2/27390 sayılı ihrakiye teslimi
lisansı sahibi Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ nin 25/03/2011 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve
bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) 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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması
için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Üm-Har
Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne onbeş gün
içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya
doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine 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.
8694/44/1-1

—————
Selimiye Köyü, Düzçalı Mevkii, İzmir Yolu 20. km./ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 11/11/2010 tarihli ve
BAY/939-82/28581 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yalvaçlar Akaryakıt Petro Kimya Taş. Hiz. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin, akaryakıt istasyonundan 26/11/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4610
(marker seviyesi geçerli olmakla birlikte numune teknik düzenlemelere aykırı ve numuneye ağır ve hafif ürün karıştırılmış)
ve M-10/4611 nolu analiz raporlarına göre akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede
ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle alınan yazılı savunması ile
Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşünü değerlendiren Kurul
14/07/2011 tarihli ve 3327-113 sayılı Kararı ile Yalvaçlar Akaryakıt Petro Kimya Taş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında,
akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt
ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/45/1-1

—————
Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415/78 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu Üzeri 75.Km Akbaba Köyü
Sultandağı/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 21/04/2009 tarih ve BAY/939-82/25913 sayılı bayilik lisansı sahibi
Çağlayan Tesisleri Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 23.04.2009 tarihinde
yapılan tespitte bağlı dağıtıcısı olan Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi haricinde 34 EN 7000 plakalı tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle,
Kanun’un 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış
sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde
diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği ve
ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Şirketinizin 5015 sayılı
Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali”
nedeniyle, Şirketiniz hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/46/1-1

—————
Kurul’un 31/03/2011 tarihli ve 3150/51 sayılı Kararı ile Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolu Üzeri No:177
Pozantı/ADANA adresinde bulunan Bilal ONUR’un 2007 yılı içerisinde kesilmiş 7 adet fatura karşılığında 17.01.2005 tarih
ve BAY/425-148/00801 numaralı bayilik lisansı kapsamında Bahçelievler Mah. Otogar Karşısı No:63 Beyşehir/KONYA
adresinde faaliyet gösteren Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış
amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Bilal ONUR’un yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 YüzüncüyılANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
8694/48/1-1

