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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788-95 sayılı Kararı ile, MYG/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya
Madeni Yağlar 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.
1569/1/1-1

—————

Kurulun 26.12.2013 tarih ve 4801-11 sayılı Kararı ile;
Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:691 (Tapuda: Gökçeler Köyü Parsel No.914) Seyhan /
ADANA” adresinde kurulu tesiste faaliyet göstermek üzere Kurumdan 24.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27453 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı alan, fakat söz konusu lisansı 16.04.2013 tarihinde sonlandırılan Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda
İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, ilgili tesisinde 23.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime ilişkin
sonuçlar uyarınca tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin (bitkisel yağ) akaryakıta katılması ve
istasyonda bulundurulması eylemlerini gerçekleştirmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle,
ayrıca anılan eylemin söz konusu tüzel kişi tarafından iki takvim yılı geçmeden tekrarlanmasından dolayı, Asfa 33 Nakliyat
Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, fiil tarihi (23.10.2012) itibariyle yürürlükte olan
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü ve 6 ncı
fıkraları ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 326.222,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Anılan Karar uyarınca, 326.222,-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 yetkili idare
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 edileceğinin bilinmesi hususu ilanen tebliğ edilir.
1569/2/1-1

—————

Kurul’un 26/12/2013 tarih ve 4801-28 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Biz-Bio
Alternatif Enerji Sistemleri 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.
1569/3/1-1

—————

Kurulun 30/10/2013 tarihli ve 4673/23 sayılı Kararı ile; 31/01/2013 ve 07/03/2013 tarihli tespitlere göre, Eğriyar
Mevkii Hacıhamza Kasabası No:10 Kargı ÇORUM adresinde faaliyet gösteren 24.06.2009 tarihli ve BAY 939-82/26199
sayılı lisanslı akaryakıt istasyonunu Cihangir BAŞKAYA’ya kullandıran Hacı Hamzalı Petrol Madeni Yağlar Nakliyat
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bu fiiliyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği ve bayilik lisansının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde “Lisans
sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine
bağlıdır.” hükmü gereğince, lisanslı akaryakıt tesisinde ilgili düzenlemelere uygun hareket etmek koşuluyla faaliyet
göstermesi gerekirken, lisanslı akaryakıt tesisini Kurul izni almadan bir başkasına kullandırdığı ve yazılı savunmada öne
sürülen gerekçelerin yapılan fili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Hacı Hamzalı Petrol Madeni
Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e/3) bendi, aynı fıkranın (f) bendi hükmü uyarınca 70.000.-TL 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 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 yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın
saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/4/1-1

—————

Kurul 27/11/2013 tarih ve 4727/5 sayılı Kararı ile, 28.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29372 sayılı bayilik lisansı
sahibi Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında akaryakıt istasyonundan alınan
numunelerin ODTÜ-PAL’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 17.12.2012 tarihli ve PAL-12-737-1534 ve PAL-12-7371535 sayılı analiz raporlarından solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 07.10.2012
tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 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, akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tank ile gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa
faaliyetine konu etmek suretiyle 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 13.592-TL, olmak üzere toplamda 176.703.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL (Yüzyetmişaltıbinyediyüzüç 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 TR550001500158007292230032 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.

—————

1569/5/1-1

Kurul’un 26/12/2013 tarihli ve 4801/37 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat
Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca
toplam 231.073,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-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.
1569/6/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/80 sayılı Kararı ile; 2011-2012 yılları içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi
dışında başka bir kaynaktan (Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt
ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve 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 Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat 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.
1569/7/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/73 sayılı Kararı ile; 2011-2012 yılları içerisinde Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat
Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterildiği değerlendirildiğinden,
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat 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.
1569/8/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/78 sayılı Kararı ile; 2011-2012 yılları içerisinde Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat
Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 3,7 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek
lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 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 Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve
Dış 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.
1569/9/1-1

—————

Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/17 sayılı Kararı ile; 06/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı
haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri 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 Osman VANOĞLU Osman Petrol’ün 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.
1569/10/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/84 sayılı Kararı ile; 17/04/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit
edildiği üzere, istasyonunda tağşiş / hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürünler bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Saygün Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda İnşaat Reklamcılık
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.
1569/11/1-1

—————

Kurul’un 27.11.2013 tarih ve 4727-8 sayılı Kararı uyarınca; 29.05.2007 tarih ve BAY/939-82/22186 lisans numaralı
Kübra Tekstil ve Petrol Ürünleri İnşaat Uluslararası Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen
Çayırova Mah. Ali Haydar Efendi Caddesi No:1 Gebze/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda
27.02.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiğinden 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince
170.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,- 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
Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/12/1-1

—————

21.11.2013 tarihli ve 4720-22 sayılı Kurul Kararı ile 18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı
kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİGÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda
03.10.2013 tarihinde yapılan denetimde bayisi olduğu dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde belirtileri
bulundurmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ne aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın MAVİGÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 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.
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—————

Kurul’un 19/12/2013 tarih ve 4779-23 sayılı Kararı ile, 6940316625 vergi kimlik numaralı Özimpet İnşaat Petrol
Ürünleri Oto Yedek Parça Kimya ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/11/2012 tarihinde, “Çınarlık Beldesi
Yukarı Eğercili Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 92 Çarşamba / SAMSUN” adresinde 19.06.2012 tarih ve BAY/939-82/31156
sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve mezkur kişinin
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 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 işlediği gerekçesiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgili tüzel kişinin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde
gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.

—————
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Kurulun 31/10/2013 tarihli ve 4683/2 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Koparan Mevkii,
Ankara Yolu 35. Km Kalehisar Köyü (PAFTA: H33.A.20.A ADA: 185 PARSEL: 9) / ÇORUM adresinde 30.03.2012 tarihli
ve BAY/939-82/30767 lisansı kapsamında Özkoparan Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve
Dış Ticaret Limited Şirketince işletilen akaryakıt istasyonunda 17/10/2012 tarihinde yapılan denetimde, Marker XP
cihazıyla yapılan ölçümde motorin numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı ve TÜBİTAK MAM tarafından
düzenlenen 1220P00983001 sayılı analiz raporu ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunesinin Ulusal Marker
Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı zamanda Teknik Düzenlemelere de AYKIRI olduğu; akaryakıta solvent
ve yağ karıştırıldığı tespit edildiğinden, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali eyleminin, 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, Tağşiş ve/veya hile amacıyla
akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket olduğu
değerlendirildiğinden, 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 alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde
aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
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