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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

28/08/2013 tarih ve BAY/939-82/33148 sayılı bayilik lisansı ile “Alpağut Mahallesi E-90 Karayolu 

Kenarı Hatıbın Gölü Mevkii Ulukışla/Niğde” adresinde, Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan, daha sonra lisansı 20/03/2015 tarihinde iptal edilen akaryakıt istasyonunda, 

12/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı 

tankı/gizli düzeneklerin bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 

bendine; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulundurulması eyleminin, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine; istasyon vaziyet planında yer alan tanklardan birinin otomasyona bağlı olmamasının, Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası 

hükümlerine; istasyonun gayrı sıhhi müessese ruhsatının iptal edilmiş olmasının Kuruma bildirilmemesinin Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca mezkur tüzel kişi hakkında 03/09/2015 tarih ve 5770-11 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma 

başlatılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve DDB.309/27-27 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

11125/1/1-1 

————— 

13/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/785-432/04869 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Cankesen Akaryakıt 

Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin, LPG Otogaz istasyonunda, 12/06/2014 tarihinde yapılan 

denetimde LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi ve Sorumlu Müdür Sözleşmesinin ibraz edilememesinin; 5307 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) ve (ı) bentlerine, 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası 

Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve ikinci fıkrasına, 13 üncü 

maddesine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine; istasyonun gayrı sıhhi müessese ruhsatının iptal edilmiş 

olmasının Kuruma bildirilmemesinin ise Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 

karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca 03/09/2015 tarih ve 5770-13 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi 

hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan 08/10/2015 tarih ve 309/28-28 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

11125/2/1-1 

————— 

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-14 sayılı Kararı ile 18/11/2009 tarihli ve BAY/939-82/26826 numaralı 

(06/02/2014 tarihli ve 4400 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte 

olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; akaryakıt istasyonunu lisans 

iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir Sümer’e kullandırmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümlerine; Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri 

İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden ve Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nden akaryakıt alımı yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) 

bendine; “Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi No: 49 (Pafta:34-26 III Ada:134 Parsel:141) Havran/BALIKESİR” adresinde 

bulunan akaryakıt istasyonunda lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 



maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma 

sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 65 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

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

olunur. 

11125/3/1-1 

————— 

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-41 sayılı Kararı ile; “Gerede Yolu Başdibek Mevkii 6.Km (Pafta No.07-D, Ada 

No.31-A, Parsel No.1519) Ilgaz/ÇANKIRI” adresinde bulunan şubesi 26/07/2011 tarih ve BAY/939-82/29795 numaralı 

(19/06/2013 tarihli 21918 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi, “Mustafa Kemal Mahallesi Ambarcık Mevkii 

E80 Karayolu Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ÇANKIRI” adresinde bulunan şubesinin 20/07/2011 tarih ve BAY/939-

82/29756 numaralı (21/06/2013 tarihli 22094 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi; “Atatürk Mah. 

506. Sk.Studiolife Pro. 1. Blok No: 1/44 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermekte olan Full Nakliyat Petrol 

Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 580 bin TL tutarında, 150 bin lt 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 etmesi nedeniyle Full Nakliyat 

Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

11125/4/1-1 

————— 

29.11.2015 Pazar günü 29547 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki ilanen tebligatta Kurul’un karar sayısı sehven 09/07/2015 tarihli ve 5687/12 

sayılı olarak yazıldığından Kurul Kararı  20/08/2015 tarihli ve 5748/19 sayılı olarak düzeltilmektedir. 

11125/5/1-1 

————— 

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-31 sayılı Kararı ile; 05/07/2013 tarihli ve BAY/939-82/32878 numaralı 

(18/02/2014 tarihli ve 5809 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış 

maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık 

teşkil etmesi nedeniyleHorapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 72.751,-

TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 



Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

11125/6/1-1 

————— 

Kurul’un 21.05.2015 tarihli ve 5609-12 sayılı kararı ile, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:289/A-B-C 

(Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak 

faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HSM 

Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve Org.Nalburiye Otel Lokanta Eğlence 

Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu 

adresteki akaryakıt istasyonunda, 09.04.2014 tarihli tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “Aydın-İzmir Karayolu 19. 

Km. ÖmerbeyliKöyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın” adresinde Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 18.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik 

lisansı alan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 

akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

08.08.2015 tarih ve DDB.210/16-16 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

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

olunur. 

11125/7/1-1 

————— 

Kurul’un 14.05.2015 tarihli ve 5601-64 sayılı kararı ile, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 289/A-B-C 

(Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve 

Org. Nalburiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. BoyaMob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 27.12.2013 tarihli tespite göre, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda bayisi olduğu 

dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemi ile mevcut durumun birbirini tutmaması ve istasyonun bu 

şekilde faaliyete devam etmesi nedeniyle; adı geçen lisans sahibinin, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt temini 

yaparak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 üncü 

fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma 

sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03.08.2015 tarih ve DDB.210/14-14 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

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

olunur. 

11125/8/1-1 

————— 

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-40 sayılı Kararı ile; 19375485664 vergi numaralı, petrol piyasasında faaliyet 

göstermek üzere herhangi bir lisansı bulunmayan Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL’ın, 2011 ve 

2012 yılları içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 

2,1 milyon TL tutarında, 670 bin lt 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 etmesi nedeniyle Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL hakkında 



5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 

815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

11125/9/1-1 

————— 

Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769-34 sayılı kararı ile; 21.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32647 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Şefika Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret 

ve Sanayi Limited Şirketi’nin bayilik lisansı kapsamında temin ettiği akaryakıtı BAY/939-82/26472 lisansı sahibi Afacan 

Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satmak suretiyle yeniden satış amaçlı 

akaryakıt satışı fiilini işlediği ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g)  bendine aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Şefika Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 

hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18.05.2015 tarihli ve DDB.200/30-2 sayılı 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlara ilişkin yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma 

yapılmaması nedeniyle, konu değerlendirilerek,  söz konusu tüzel kişi hakkında 70.000.-TL idari para cezası uygulanmıştır. 

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 hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

11125/10/1-1 

————— 

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-26 sayılı Kararı ile; 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı 

(12.05.2015 tarihli 18515 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 25/01/2013-27/06/2013 tarihleri arasında dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat 

Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi ve Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’den) akaryakıt ikmal etmesi ile 21/04/2014 tarihinde dağıtıcısı dışında 

başka bir kaynaktan (Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesi 

eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Ünata Akaryakıt 

Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 

a) 2013 senesinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 

sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000,-TL tutarında, 

b) 2014 senesinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında, 

İdari para cezası olmak üzere toplam 346.681,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 346.681,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

11125/11/1-1 

————— 

Kurulun 08.10.2015 tarihli ve 5819-40 sayılı Kararı ile; 

VEZİRKAYA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE MAKİNA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili olarak Vergi Müfettişi Ömer AYDIN tarafından düzenlenen 23/09/2014 tarih ve AGB-A-

752/126-71 sayılı yazıda 2011 yılında değişik tarihlerde (Yenidoğan Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 361 Suluova/Amasya 

adresinde 10.03.2005 tarih ve BAY/450-462/02449 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren) Taha Petrol 

Ürünleri Temizlik Gıda Konfeksiyon Yakacak Nakliye Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne kullanıcılar 

haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaptığının tespit edildiği dolayısıyla yeniden satış amacıyla akaryakıt satışında 

bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin 

yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir." ve ikinci fıkrasında "Lisans ile tanınan haklar; bu 

Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır." hükümlerine, 

aynı minvalde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 38 inci 

maddesinin (g) bendinde yer alan bayilerin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapamayacağı 

hükmüne ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine hükümlerine aykırı hareket etmesi ile 

ilgili olarak VEZİRKAYA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE MAKİNA TURİZM GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 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 2011 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereği 61.638,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 61.638,- 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 bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

11125/12/1-1 

————— 

Kurul’un 08/10/2015 tarihli ve 5819-27 sayılı Kararı ile; 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı 

(29/07/2013 tarihli 26335 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak yeniden satış 

maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık 

teşkil etmesi nedeniyle Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 

sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) 

bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında 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 mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

11125/13/1-1 

————— 

NARGAZ LPG Dolum Tevzii İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, LPG-DAĞ/785-604/05037 sayılı LPG 

Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 

12.11.2015 tarihli ve 5873-47 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 

ilan olunur. 

 


