
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 25/07/2013 tarih ve 4521/7 sayılı Kararı ile İstanbul Yolu 45.Km Kayı Mah. (Ada:1328 Parsel:1) 

Kazan/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 22.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC 

GRUP AKAR. PET. ÜRÜ. NAK. GID. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin, 18.10.2012 tarihinde yapılan tespitte 06 

YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla, 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan Akaryakıt 

Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile 

tanınan hakların dışına çıkarak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket 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 yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10708/1/1-1 

————— 
Kurul’un 30.01.2013 tarih ve 4265-69 sayılı Kararı uyarınca; Çayyüzü Mahallesi Mevlana Sokağı No:39 Altuntaş 

Kasabası Akşehir/KONYA adresinde 24.02.2012 tarih ve BAY/939-82/30639 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin, 

16.03.2012 tarihli tespite göre, Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya 

adresinde faaliyet gösteren ASOPET Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne kullanıcılar haricinde 

yeniden satış amaçlı akaryakıt satışında bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğundan, firma hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası 

gereği 67.962-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-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 Mahkemelerinde dava açma 

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

10708/2/1-1 

————— 
Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-105 sayılı Kararı ile, MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Apeks 

Petrokimya Akaryakıt Nakliye ve Hurda 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 aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, 

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; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 

4351-88 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının 

(b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 11.05.2010 

tarih ve MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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.  

10708/3/1-1 

————— 



Herhangi bir dağıtıcı firma ile tüplü LPG bayilik sözleşmesi bulunmayan Arif YAMAN’ın (T.C. Kimlik No: 

35725246778), Sümer Mahallesi 2457 Sokak No:15 Sevindik / DENİZLİ adresindeki işyerinde, 04/01/2012 tarihli tespite 

göre çeşitli marka ve ebatlarda 41 adet, 16/02/2012 tarihli tespite göre çeşitli marka ve ebatlarda 29 adet ihtiyaç fazlası LPG 

tüpü bulundurduğunun tespit edilmesine ilişkin konu, Kurul’un 17/07/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, alınan 

4507-24 sayılı Karar ile; Arif YAMAN’ın ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına 

karar verilmiştir. 

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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/4/1-1 

————— 
Kurulun 13/08/2013 tarihli ve 4552/83 sayılı Kararı ile; Tübitak-MAM’ın 28/11/2012 tarih ve 19975 ve 19967 sayılı 

yazıları eki analiz roporları ve tutanakların incelenmesi neticesinde; 1220P00965001 sayılı analiz raporuna göre; söz konusu 

istasyonun 4 nolu yer altı tankından 09/10/2012 tarihinde alınan motorin numunesinin Ulusal Marker oranının GEÇERSİZ, 

teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş olması, 18463 sayılı içerik raporuna göre; aynı tarihte vaziyet planına işli 

olmayan gizli yer altı tankından alınan numunenin White Sprit ve yağ esaslı olması hususlarında 07/03/2013 tarih ve 4308/21 

sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde savunma yapılmaması nedeniyle Asopet Petrol 

Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 339.814.-TL idari para cezası uygulanmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-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 

edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/5/1-1 

————— 
Kurulun 13/08/2013 tarihli ve 4552/84 sayılı Kararı ile; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ovaacıksuyu Köyü 

Koyak Mevkii İstanbul Yolu 17.Km Osmancık/ÇORUM adresinde 24/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30165 sayılı bayilik 

lisansı kapsamında Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 

istasyonunda 14/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, Kurumumuz adına denetim yapmakla görevlendirilen 

personele mukavemet edildiği ve sözleşmeli dağıtıcısınız Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi olmasına rağmen söz konusu dağıtım şirketinden akaryakıt alışlarının çok üzerinde faturasız akaryakıt temin edilmesi 

hususlarında 21/02/2013 tarih ve 4289/36 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde 

savunma yapılmaması nedeniyle Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında toplam 

231.073.-TL idari para cezası uygulanmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 231.073.-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 edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/6/1-1 

————— 
20/06/2013 tarihli ve 4465-63 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. 

(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 04.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30788 sayılı 



istasyonlu bayilik lisansı sahibi Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 03/08/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 14397 ve 14398 

sayılı analiz raporlarına göre, istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu 

anlaşıldığından, Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 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 cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 

163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-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.  

10708/7/1-1 

————— 
Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-87 sayılı Kararı ile, MYG/2819-1/28418 sayılı madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. 

Kimya İmalat İthalat İhracat Nakliyat 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 aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, 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; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 

4351-106 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının 

(b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 13/10/2010 

tarih ve MYG/2819-1/28418 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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.  

10708/8/1-1 

————— 
Kurulun 01.08.2013 tarihli ve 4534-21 sayılı Kararı ile; “Bostancı Köyü, Koşukaya Mevkii (Pafta:5, Parsel:1788) 

Kırkağaç/Manisa” adresinde faaliyette bulunan 25.12.2008 tarihli ve BAY/939-82/25387 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

sahibi Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 21.09.2012 tarihinde tağşiş ve/veya 

hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün (baz yağ) bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 

23.10.2012 tarih ve 2881/16904 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine 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, Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

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

10708/9/1-1 

————— 
Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-83 sayılı Kararı ile, 15/02/2013 tarihinde süresi dolduğu için sahibi olduğu 

MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni yağ lisansı sona eren G.D.S. Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol Ürünleri 



Turizm Temizlik Nakliyat Taahhüt 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, 67.692, -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.  

10708/10/1-1 

————— 
Kurul’un 11/07/2013 tarihli ve 4498/23 sayılı Kararı ile; “Çimenlidere Mevkii E-5 Karayolu Üzeri (Pafta:39, 

Ada:239, Parsel:43) Babaeski / KIRKLARELİ” adresinde faaliyet gösteren 05/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30420 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (04/10/2013 tarihli ve 32692 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır.) Güleroğulları Petrol 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 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, ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal etmek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının 

alınmasına kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/11/1-1 

————— 
Kurulun 13.08.2013 tarihli ve 4552-103 sayılı Kararı ile; “Mersinli Kasabası Merkez Mahallesi Ankara Asfaltı Yanı 

No:6 (Pafta: 23 Ada:- Parsel: 2233) Salihli Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 28.12.2011 tarihli ve 

BAY/939-82/30395 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Haşim Süer’e ait akaryakıt istasyonunda 15.08.2012 tarihinde 

solvent (mineral yağ & white spirit) bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 02.10.2012 tarihli ve 

2649/15511 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği 

anlaşıldığından Haşim Süer hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının 

saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 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 Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

10708/12/1-1 

————— 



Kurul’un 28/08/2013 tarih ve 4572/65 sayılı Kararı ile; 03/05/2012 tarihinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı 

ekiplerince yapılan denetimde, 27/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27764 numaralı lisans sahibi Tursan Seyahat Petrol 

Ürünleri Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin “Zülüflühan Köyü Köysokağı No:146 (Pafta: -

Ada: - Parsel: 470)/HATAY” adresindeki istasyonunun müştemilatında bulunan 31 HN 268 plakalı tankerden alınan motorin 

numunelerinin İNÖNÜ-PAL’in 30/07/2012 tarihli ve “Motorin 2012-1166” sayılı analiz raporuna göre ulusal marker seviyesi 

geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı olması sebebiyle 16/05/2013 tarih ve 4407-23 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans 

sahibinden alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup 

Tursan Seyahat Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) “Zülüflühan Köyü Köysokağı No:146 (Pafta: -Ada: - Parsel: 470)/HATAY” adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonundan alınan numunelerin ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz olması sebebiyle 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında 

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

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, 

b) İstasyonundan alınan numunenin damıtıldığında ulaşılan sıcaklığın normal değerlerden yüksek olması sebebiyle 

“TAĞŞİŞ” edildiğinin İNÖNÜ PAL’in “Motorin 2012-1166” numaralı analiz raporu ile tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (e) 

bendine aykırı hareket ettiği, 

c) Yazılı savunmasında belirtilen hususların 5015 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesini haklı 

gösterecek gerekçeler olamayacağı, 

anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı Kanunun 19 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 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, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/13/1-1 

————— 
Kurul’un 12/11/2013 tarihli ve 4697 sayılı Kararı ile 15/09/2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye Teslim 

Lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25/03/2009 

tarih ve BAY/939-82/25780 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Mar-Tek Tarım Uluslararası Taşımacılık Petrol İnşaat Otomotiv ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin Sapmaz Köyü Pafta No:3 Parsel No:1594-1595 Aksaray adresindeki istasyonunda 30/10/2012 

tarihinde yapılan denetimde Jet yakıtı ikmal ettiği tespit edilmiştir. İhrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet 

yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve aynı 

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrandığı ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci 

maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında Kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunması nedeniyle, 15/09/2011 tarih ve 

İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye Teslim Lisansı iptal edilmiştir. 

Lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmamanız gerekmektedir. 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/14/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/82 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-3/823 sayılı Üretim lisansına sahip 

Kırklareli ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/15/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/83 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-4/824 sayılı Üretim lisansına sahip 

Tekirdağ ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/16/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/84 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-5/825 sayılı Üretim lisansına sahip 

Hatay ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/17/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/85 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-6/826 sayılı Üretim lisansına sahip 

Hatay ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/18/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/303 sayılı Kararı ile; Şirinevler mah. Mehmet Akif cad. Haydar Akın İş Merkezi 

No:25 Kat:2 Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şırnak Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 01.03.2012 tarih ve 

EÜ/3712-7/2266 sayılı Üretim lisansına sahip Şırnak ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu 

Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/19/1-1 

————— 



Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/219 sayılı Kararı ile; Turan Güneş Bulvarı No:17/4 Çankaya/ANKARA adresinde 

faaliyet gösteren BBD Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, 29.09.2011 tarih ve EÜ/3433-4/2079 sayılı Üretim lisansına 

sahip Artvin ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/20/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/71 sayılı Kararı ile; Beştepeler mah. Yaşam cad. No:7/39 Ak Plaza Söğütözü 

06030 Yenimahalle ANKARA adresinde faaliyet gösteren Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. 

Şti.’nin, 11.09.2003 tarih ve EÜ/207-3/352 sayılı Üretim lisansına sahip Balıkesir ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait 

İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

10708/21/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/237 sayılı Kararı ile; Süleyman Seba Cad. N:17 34357 Beşiktaş İSTANBUL 

adresinde faaliyet gösteren Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 18.01.2012 tarih ve EÜ/3648-5/2213 sayılı 

Üretim lisansına sahip İstanbul ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza 

sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 

ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/22/1-1 

————— 
Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-108 sayılı Kararı ile, MYG/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansı sahibi 

Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi 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 aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, 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; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 

4351-99 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının 

(b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 19.08.2010 

tarih ve MYG/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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.  

10708/23/1-1 

————— 
Kurul’un 20/06/2013 tarih ve 4465/60 sayılı Kararı ile Çay-Afyonkarahisar Karayolu 4.Km, Elbız Mevkii 

(PAFTA:26,ADA:76,PARSEL:51) Çay/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 04.07.2012 tarih ve BAY/939-82/31235 

sayılı bayilik lisansı sahibi MB Petrol Ürü. Nak. ve Gıd.San.ve Tic. Ltd. Şti’nin tesisi nezdinde 24.09.2012 tarihinde 

gerçekleştirilen denetim neticesinde; ODTÜ PAL’in 14/12/2012 tarihli ve PAL-12-714-1482 sayılı raporu ile, yeterli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 

nedeniyle 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 aykırı hareket ettiğiniz 

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 yazılı 

savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10708/24/1-1 

————— 
26/09/2013 tarih ve 4630-23 sayılı Kurul kararı ile 07.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/21993 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 10/01/2013 tarihli tespite 

göre, söz konusu lisans sahibinin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması 

sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 

inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL tutarındaki idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında düzenlenen ceza uygulanan fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı 

halinde, cezalar iki kat uygulanır hükmü uyarınca iki kat olarak 326.222,-TL tutarında; istasyonun vaziyet planında 

belirtilmeyen gizli tank bulundurması ve yasal tankın içerisinde gizli bölme oluşturması sebebiyle, Kanunun 19 uncu 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,- TL tutarındaki idari para cezasının, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında düzenlenen ceza uygulanan fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından 

tekrarı halinde, cezalar iki kat uygulanır hükmü uyarınca iki kat olarak 27.184,-TL tutarında olmak üzere, toplamda 

353.406,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/25/1-1 

————— 
16/05/2013 tarih ve 4407-32 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 25/07/2012 tarihli tespite göre, söz 

konusu lisans sahibinin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri 

kullandığının tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 

alt bendinde belirtilen “ 7 nci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen, 163.111,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/26/1-1 

————— 
16/05/2013 tarih ve 4407-33 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 19/09/2012 tarihli tespite göre, söz 

konusu lisans sahibinin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri 

kullandığının tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 

alt bendinde belirtilen “ 7 nci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen, 163.111,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/27/1-1 

————— 
16/05/2013 tarih ve 4407-34 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 30/11/2012 tarihli tespite göre, söz 

konusu lisans sahibinin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri 

kullandığının tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 

alt bendinde belirtilen “ 7 nci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen, 163.111,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/28/1-1 

————— 
13/11/2013 tarih ve 4705-14 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 01/06/2012 tarihli tespite göre, söz 

konusu lisans sahibinin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması sebebiyle, 

5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci 

maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL tutarında; istasyonun vaziyet planında belirtilmeyen 

gizli tank bulundurması sebebiyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 

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

13.592,- TL tutarında olmak üzere, toplamda 176.703,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10708/29/1-1 

————— 
Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-26 sayılı Kararı ile, MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarıkaya 

Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim 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 aynı Kanunun 20 nci maddesinin 



birinci fıkrasına, 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; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-48 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 20/10/2005 tarih ve MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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.  

10708/30/1-1 

————— 
Kurul’un 20/06/2013 tarih ve 4465/52 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi 

lisansı kapsamında Süleyman Demirel Cad. Kemal Sunal Sok. Semerkant No:1 Res. D:606 Büyükçekmece/İSTANBUL 

adresinde faaliyet gösteren TEZER İNŞAAT İHR. TEM. GID. MAD. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin, 08.11.2012 

tarihinde, 35 EA 421 plakalı çekici ve 34 FS 2973 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, ihrakiye teslimi lisansı 

kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü 

maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı hareket 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 yazılı savunmanızın 

alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10708/31/1-1 

————— 
Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-85 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Tilah 

İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji 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 aynı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrasına, 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; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-75 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 24/12/2009 tarih ve MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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.  

10708/32/1-1 

————— 
Kurul’un 25/07/2013 tarih ve 4521/6 sayılı Kararı ile Antalya-Ankara Yolu 8. Km.Çobansaray Köyü Yanı (Pafta:-, 

Ada:-, Parsel:177) Dinar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik 

lisansı sahibi TOZKOPARAN AKAR. PET. ÜRÜ. İNŞ. VE NAK. LTD. ŞTİ’nin tesisi nezdinde:  

18.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; TÜBİTAK MAM’ın 01/11/2012 tarihli ve 17716 sayılı 

raporu ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun 

tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 06 YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla 22.04.2011 tarih ve 

BAY/939-82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti’den bağlı 

dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, 

dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) 

bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların 

bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, akaryakıt istasyonunda tespit 

edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci 

ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 

31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; TÜBİTAK MAM’ın 26/11/2012 tarihli ve 1220P00993001 

sayılı raporu ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 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 aykırı hareket 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 yazılı 

savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10708/33/1-1 

 

 


