
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 15/01/2015 tarih ve 5428-15 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31382 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile 

DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren AbdurrahimUĞURTAY-Göksu Petrol’e ait istasyonda 11/08/2014 tarihinde 

gerçekleştirilen denetimde istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının ve dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik belirtilerinin 

bulunmamış olduğunun tespit edilmiş olması; dolayısıyla mezkur dağıtıcı lisansı sahibinin anılan tesiste istasyon otomasyon 

sistemini fiilen faaliyete geçirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (ö) bendine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi 

hükümlerine; ayrıca, anılan dağıtıcı lisansı sahibinin söz konusu istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamış 

olmasının da 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 

inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 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. 

3323/1/1-1 

————— 

Kurulun 12.02.2015 tarihli ve 5473-60 sayılı Kararı ile; 

Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi mükellefiyeti 

sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A-2453/251-109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan 

tespite göre Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Merzifon-İstanbul Karayolu 

3.Km Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve BAY/939-82/28046 sayı sayılı lisans kapsamında 

faaliyet gösterdiği 2010 yılı içerisinde Ahmet İlhan Emre Petrol Ve Ticaret Limited Şirketi’ne değişik tarihlerde (16 kez) 

kullanıcılar haricinde 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, Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı 

savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine 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. 

3323/2/1-1 

————— 

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388-31 sayılı Kararı ile 30.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28800 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Belkaya Kasabası Fatih Mah. Altunhisar Kavşağı E-90 Karayolu Üzeri Saytepe Küme Evleri No: 

1 (PAFTA:36, ADA:-, PARSEL:2478) Ereğli/KONYA adresinde bulunan Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. 

İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 07/08/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda; motorinin tağşiş edildiği, ulusal 

marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığı ve istasyonda vaziyet planı haricinde gizli 

tank bulundurulduğu, istasyonda vaziyet planında yer alan 4 nolu tankın otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit 

edilmesi ve bu eylemlerin; 5015 sayılı Kanuna aykırı eylemler olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 

araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. 

İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 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 Yüzüncüyıl-

ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

3323/3/1-1 

————— 

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/45 sayılı Kararı ile, 06.10.2005 tarih ve BAY/561-54/14655 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt Nakliyat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 

tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorini, A-004544 ve A-004591 sayılı 

faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek 

suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü 



fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki 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. 

3323/4/1-1 

————— 

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/51 sayılı Kararı ile, Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto Yedek Parça ve Petrol Ürünleri 

Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-07199 nolu fatura ile motorini, A-

07204 nolu fatura ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan veMamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal 

etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü 

fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki 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. 

3323/5/1-1 

————— 

Kurul’un 12/02/2015 tarih ve 5473-32 sayılı Kararı ile, “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No: 22 

Ümraniye/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı 

dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik 

şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu 

akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle 

sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle,  lisans 

sahibinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına 

aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına 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 prosedürüne ve soruşturma raporuna gerek 

olmaksızın Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

3323/6/1-1 

————— 

Kurul’un 12/02/2015 tarihli ve 5473-95 sayılı Kararı ile Angara Petrol Gaz Oto Kiralama Gıda Turizm Nakliyat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 



numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

3323/7/1-1 

————— 

Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460-66 sayılı Kararı ile; Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim 

Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) 

numaralı alt bendi hükmü uyarınca 350.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000,-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. 

3323/8/1-1 

————— 

08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28377 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Şirinevler Mahallesi, 

Mahmutbey Caddesi, No: 4/17, Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu 

Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye), 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 

tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup 

Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-26 sayılı Kararı ile Rasime KARABULUT (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye) 

hakkında tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava 

açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

3323/9/1-1 

 


