
Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/113 sayılı Kararı ile; “Saha Mahallesi Çay Sokak No.31/2 Nizip/GAZİANTEP” 
adresinde, 14.07.2005 tarihli ve MYĞ/515-8/12444 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nevzat 
ÇOBAN’ın, 2006 ve 2007 yıllarında yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin vergi incelemesinde, Madeni Yağ Lisansı kapsamında 
2006 ve 2007 yıllarında üretimde kullanacağını beyan ettiği ve bu amaçla yurt dışından ithal ettiği baz yağın bir kısmını 
akaryakıt imalatında kullandığının tespit edilmiş olması ve bu şekilde hareket etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında 
faaliyette bulunmuş olmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine 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, lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

511/27/1-1 

————— 
Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/132 sayılı kararı ile 14.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27834 (iptal) sayılı bayilik 

lisansı sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonundan 

28/07/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 23.08.2011 tarihli ve M-11/2119, M-11/2120 

sayılı analiz raporlarına 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, 

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 konu ile ilgili olarak yazılı savunmanızın alınmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

511/35/1-1 

————— 
Kurulun 20.10.2011 tarih ve 3470/134 sayılı Kararı ile; Eski Bandırma Yolu Üzeri, Fevzipaşa Köyü 

Karacabey/BURSA adresinde, 11.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29267 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Hafız TANLASİ-Erçin Petrol firmasına ait akaryakıt istasyonundan 27.07.2011 tarihinde alınan motorin 

numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın M-11/2087, M-11/2088 ve M-11/2089 sayılı analiz raporlarına göre; motorine yağ 

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, ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik 

düzenlemelere AYKIRI 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 ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil 

ettiği 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. 

511/10/1-1 

————— 
Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/121 sayılı kararı ile 12.02.2010 tarih ve BAY/939-82/27211 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 07/03/2011 

tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 22.03.2011 tarihli ve M-11/445, M-11/446 sayılı analiz 

raporlarına 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, 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 konu ile ilgili olarak yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 



Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

511/36/1-1 

————— 
 


