
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 14.07.2011 tarihli ve 3327-78 sayılı Kararı ile; “Ankara Asfaltı 14. Km. Özbağ/ Kırşehir” adresinde kayıtlı 

Balyemezler Akaryakıt Gıda Nakliye Boya Kimyevi Madde İmalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin; 

29.09.2008 tarihinde yapılan denetimde analiz yapılmak üzere alınan numunelerin, TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezinde yapılan analizi sonucunda hazırlanan M-08/3332 ve M-08/3333 numaralı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası yanında; 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 aykırılık teşkil 

ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7698/1/1-1 

————— 

Kurulun 04/08/2011 tarih ve 3349/40 sayılı Kararı ile, Çiftliközü Kasabası Derbent/KONYA adresinde bulunan 

Sözyıl Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15/08/2007 tarihinde istasyonundan alınan numunenin ağır 

ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 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 ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma 

yapmadığı anlaşıldığından, Sözyıl Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 

5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 

dördüncü fıkrası gereğince 120.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 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 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. 

7698/2/1-1 

————— 

Kurulun; 04/08/2011 tarihli ve 3349-34 sayılı Kurul Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen 

Mevkii/BOLU” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumumuzdan 28/11/2008 tarihli ve BAY/939-82/25284 sayılı 

istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, “Sağlık Mahallesi G.M.K. Bulvarı No: 92/A MERSİN” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumumuzdan 

17/01/2005 tarihli ve BAY/425-11/00664 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı (tesisin Naka Petrol Ürünleri İnşaat 

Taahhüt Turizm Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devredilmesi sebebiyle ve kendi talebi üzerine 

21/10/2010 tarihli ve 4041 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisansın iptal edilmiştir) alan Fulpet Akaryakıt Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, 

dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….”  hükmü yanında, aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt 

ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 

38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden 

satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları 

hükümlerine aykırı olduğu ve yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler 

olamayacağı anlaşıldığından, Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı yasa ile değişik 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 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 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. 

7698/3/1-1 

————— 

Kurul’un 14.07.2011 tarih ve 3327/104 sayılı Kararı ile 22/07/2005 tarihli ve BAY/523-13/12952 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Ali SEVİMLİ’nin, lisansına kayıtlı olmayan 27 RK 761 plakalı tanker vasıtasıyla, istasyon dışında araçlara 

akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, hakkında, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü 

fıkrası uyarınca 120.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

Ankara 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 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. 

7698/5/1-1 

————— 

Kurulun 14.07.2011 tarihli ve 3327/109 sayılı Kararı ile; “Adana Yolu Üzeri 4. Km. Boyno Köyü Karşısı 

Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde faaliyet gösteren Sa Sun Petrol Ürünleri Sanayi Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’ne ait 

akaryakıt istasyonunda bulunan 3 adet varil içerisinde bulunan 600 litrelik motorin maddesinden 02.11.2007 tarihinde alınan 

numunelerin, TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucunda düzenlenen 21.02.2008 tarihli ve M-07/2945 numaralı analiz raporuna 

göre, ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı ve teknik düzenlemelere aykırıı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, bu 

şekilde akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı Kanunun 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 ile 7 nci maddesinin (d) ve/(f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sa Sun 

Petrol Ürünleri Sanayi Nakliyat Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi gereği, 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 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. 

7698/6/1-1 

————— 

Kurulun 14.07.2011 tarihli ve 3327/116 sayılı Kararı ile; “Karabük-Ankara Karayolu 11. Km. (F29-d-14-d3-c Pafta, 

159 Ada, 1 Parsel) Cumayanı Köyü/KARABÜK” adresinde, 02/03/2010 tarihli ve BAY/939-82/27315 numaralı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tora Kuyumculuk Nakliyat İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Gıda Turizm Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 07/07/2010 tarihli tespite göre, dağıtıcı olan AKPET Akaryakıt Dağıtım A.Ş dışında akaryakıt 

ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili kişi hakkında, 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ile 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 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 mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 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. 

7698/7/1-1 

————— 

Kurulun 12/07/2011 tarih ve 3320-9 sayılı Kararı ile; “Zaferiye Mahallesi, Burçakovası Küme Evler, No: 16/1 

Kula/MANİSA” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 19.08.2009 tarihli ve BAY/939-82/26453 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi Alfa Akaryakıt Motorlu Araçlar Turizm Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 

13.10.2010-15.10.2010 tarihli tespitlere göre, vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak suretiyle 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı 

hareket ettiği anlaşıldığından, ilgili tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 57.232.-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 

gereğince 11.446,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.446,-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, 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 olunur.  

7698/8/1-1 

————— 

Kurulun 28/07/2011 tarih ve 3342-19 sayılı Kararı ile; 10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında “İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No: 5 Turgutlu/ MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 05.01.2011 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, 

marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 17.01.2011 tarihli ve M-11/27 

sayılı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası 

ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, 

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL 

tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında 

idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

17 nci maddesinin 6 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 Karamı yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 

Danıştay'da dava açma hakkinizin 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 olunur. 

7698/9/1-1 



————— 

Kurul’un 28.07.2011 tarihli ve 3342-32 ile 3342-33 sayılı Kararları ile; 03.03.2005 tarihli ve BAY/446-74/01795 

sayılı bayilik lisansı kapsamında Opet Petrolcülük A.Ş. bayisi olarak faaliyet gösteren Selter Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.nin 

2008 ve 2009 yıllarında sözleşmeli dağıtıcısı haricinde kendisine ait başka bir bayiden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 

5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 

dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 134.400-TL tutarında, ayrıca 02.09.2008 ve 07.12.2008 tarihli tespitlere göre mezkûr 

tüzel kişinin akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan 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 aykırı olduğu anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 10.000-TL tutarındaki idari para 

cezasının her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere toplam 20.000-TL tutarında olmak üzere mezkûr kişi hakkında toplam 

154.400-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararları uyarınca, toplam 154.400-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 ve 60 gün 

içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

7698/10/1-1 

————— 

Kurul’un 21/07/2011 tarihli ve 3336-61 sayılı Kararı ile; “17/02/2011 tarih 3087/80 sayılı Kurul Kararı uyarınca 

kendisinden yazılı savunma istenmiş olan 16/07/2007 tarih BAY/939-82/22568 numaralı bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi 

As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2009 yılı içerisinde dağıtıcısı 

haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 134.400,TL 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 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. 

7698/11/1-1 

————— 

Kurul’un 21/07/2011 tarihli ve 3336-65 sayılı Kararı ile; “17/02/2011 tarih 3087/86 sayılı Kurul Kararı uyarınca 

kendisinden yazılı savunma istenmiş olan 16/06/2008 tarih ve BAY/939-82/24614 numaralı bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi 

Murathan Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Madencilik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 2009 yılı 

içerisinde dağıtıcısı haricinde başka kaynaklardan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle, 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 134.400,TL 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 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. 

7698/12/1-1 

————— 

Kurul’un 28/07/2011 tarih ve 3342/16 sayılı Kararı ile; “17/03/2010 tarih ve İHR/2468-2/27390 numaralı ihrakiye 

teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat 

İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, TÜPRAŞ Rafinerilerinden 2010 yılı içerisinde temin ettiği Jet Yakıtının amacı 

dışında kullanımına sebep olarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket etmesi sebebiyle, 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7698/13/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’u 28/07/2011 tarihli ve 3342-10 sayılı Kararı ile Hisar Mahallesi Bursa Karayolu 

No: 416/Eskişehir adresinde, 12.01.2010 tarihli ve BAY/939-82/27050 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

göstermiş olan ve lisansı 25/10/2010 tarihli ve 4096 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Kenan Umurtağ’ın dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci 

fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, 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. 

7698/14/1-1 

————— 

28/07/2011 tarihli ve 3342-11 sayılı Kurul Kararı ile Hisar Mahallesi Bursa Karayolu No:416/Eskişehir adresinde, 

12.01.2010 tarihli ve BAY/939-82/27050 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermiş olan ve lisansı 

25/10/2010 tarihli ve 4096 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Kenan Umurtağ’ın TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 

7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7489, 7490 sayılı analiz raporuna göre, 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 aykırılık teşkil 

ettiği düşünüldüğünden, 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. 

7698/15/1-1 

————— 

Kurulun 06.07.2011 tarihli ve 3314-8 sayılı Kararı ile; “Doruntaş Mevkii Ankara-Kayseri Asfaltı Üzeri 

Akpınar/Kırşehir” adresinde kayıtlı Nokta Petrol Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin; 

22.10.2009 tarihli tespite göre proje dışında yer altı tankı düzeneği kurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” 

başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7698/16/1-1 

————— 

Kurulun 06.07.2011 tarihli ve 3314-7 sayılı Kararı ile; “Kırşehir-Ankara Karayolu Yozgat Yol Ayrımı 14. Km. 

Özbağ (14 Pafta, 4329 Parsel) Kırşehir” adresinde kayıtlı Öz Zirve Petrol Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ürünleri 

İmalat Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ’nin; 02.03.2009 tarihili tespite göre proje dışında yer altı tankı düzeneği 

kurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil 

ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7698/17/1-1 

————— 

Kurulun 21.07.2011 tarihli ve 3336-48 sayılı Kararı ile; “Tortum Yolu Üzeri 2.Km (1 Pafta, 6339 Ada, 7 Parsel) 

Sanayi/Erzurum” adresinde kayıtlı Pasin Gaz Enerji Sistemleri Oto Kiralama Turizm Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Ticaret 

ve Sanayi Limited Şirketi’ nin; 07.07.2009 tarihinde yapılan denetimde analiz yapılmak üzere alınan numunelerin, 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizi sonucunda hazırlanan M-09/2934 numaralı analiz raporuna göre, 

gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı 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 aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Pasin Gaz Enerji Sistemleri Oto Kiralama Turizm Petrol 

Ürünleri İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında5015 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 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 134.400,-TL idari para cezası 

uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 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, 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7698/18/1-1 

————— 

23 Eylül 2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmi Gazete’de Tekinerler Yapı Market İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin sehven 3306-14 olarak ilan 

edilen Kurul Kararı “3306-13” olarak düzeltilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

 7698/19/1-1 

————— 

Kurulun 14.07.2011 tarihli ve 3327/79 sayılı Kararı ile; Yenice Mahallesi Ankara Kayseri Asfaltı Dolazlı Mevkii 

Mucur/Kırşehir adresinde faaliyet gösteren Türkan Petrol Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin; 

31.08.2009 tarihinde yapılan denetimde analiz yapılmak üzere alınan numunelerin TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezinde yapılan analizi sonucunda hazırlanan M-09/3706 ve M-09/3707 numaralı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermediği ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, 16582 sayılı analiz raporuyla tağşiş edilmiş 

akaryakıt ikmal etmesinin ve aynı tarihli tespite göre proje dışında akaryakıt tankı kurarak piyasa faaliyetine konu etmesinin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 

ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentleri, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda 

Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7698/20/1-1 

▲ 

 


