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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

"14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR" adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve 

BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol 

Petrol'e ait tesiste 04/11/2010 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker 

seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaşılması sebebiyle, lisans sahibi hakkında idari para cezası 

uygulanmasına ilişkin 08/03/2012 tarihli ve 3729-82 sayılı Kurul Kararının, Danıştay 13. Dairesi nezdinde Kurumumuz 

aleyhine açılan davada; Mahkemece 2012/2129 E. ve 2014/4269 K. sayı ile dava konusu işlemin tebligatın usulüne uygun 

olarak yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun 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 lisans sahibi nezdinde 10/01/2018 tarihli ve 1572 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

12/01/2018 tarihli ve 87 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

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

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

1246/1/1-1 

————— 

 “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve 

BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol 

Petrol'e ait tesiste 26/10/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker 

seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaşılması sebebiyle, lisans sahibi hakkında idari para cezası 

uygulanmasına ilişkin 26/05/2011 tarihli ve 3238-75 sayılı Kurul Kararının, Danıştay 13. Dairesinin 2011/3573 E. sayılı 

dosyası ile Kurumumuz aleyhine açılan davada; tekerrür hükümlerinin doğru uygulanmadığı gerekçesiyle iptaline karar 

verilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun 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 11/01/2018 

tarihli ve 1703 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 15/01/2018 tarihli ve 91 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

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

1246/2/1-1 

————— 

03/10/2017 tarihli ve 41043 sayılı Başkanlık Oluru ile 21/04/2014 tarih ve BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014 

tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmış) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No: 

68 Üçköprü Köyü (Ada: - Pafta: g26b21b, Parsel: 434) Kaynaşlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre, istasyonda 

dağıtıcı işaretlerine yer verilmemesinden dolayı 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 30/10/2017 

tarihli ve 1304 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak 

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. 

1246/3/1-1 

————— 

13/10/2017 tarihli ve 42900 sayılı Başkanlık Oluru ile 12.08.2014 tarih ve BAY/939-82/34545 numaralı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No: 240 (Ada: - Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA 

adresinde Gülson Petrol Otomotiv Orman Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına faaliyet gösteren 

akaryakıt istasyonunda 11/09/2015 ve 05/11/2015 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde yapılan tespitlere göre; fiyat ilan 

panosunda akaryakıt fiyatlarının yer almaması ve dağıtıcı harici akaryakıt ikmali yapılması hususlarının 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 

düzenlenen 02/11/2017 tarihli ve 1352 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen usulüne uygun olarak 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. 

1246/4/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.11.2017 tarihli ve 7431-35 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-

54/07640 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Hayber tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 10.09.2014 tarihinde 

yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse 

konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı 

adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 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 hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1246/5/1-1 

————— 

E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: - , Parsel: 54) Çerkeş ÇANKIRI adresinde LPG-BAY/941-

54/16405 sayılı lisans kapsamında PLATİNİUM AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından 

işletilen Otogaz istasyonunda 17.02.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz 

sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 13/12/2017 tarih ve 52692 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan 

soruşturma sonucunda tanzim edilen 15/12/2017-1651 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen(Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No: 1-17 Yenimahalle Ankara, E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 

(Ada: 120 , Pafta: - , Parsel: 54 ) Çerkeş ÇANKIRI-lisans, Vergi sicil ve Ticaret Sicil adresleri aynı) tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa 

faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal 

yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi 

uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi 

gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1246/6/1-1 

————— 

17/10/2017 tarihli ve 43655 sayılı Başkanlık Oluru ile 05/12/2013 tarihli ve 4749/12 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. 

İdare Mahkemesinin E.2014/271, K.2014/1391 ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2025, K.2015/2595 sayılı Kararlarında “ön 

araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 23.10.2009 tarih ve 

BAY/939-82/26713 sayılı (29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Rempet Taşımacılık 

Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin akaryakıt istasyonunda 29/05/2012 tarihinde yapılan denetimde tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurma fiili nedeniyle iptale ilişkin mahkeme 

kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 03/11/2017 tarihli ve 1368 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak 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. 

1246/7/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.01.2018 tarihli ve 7665-2 sayılı Kararı ile LPG-BAY/941-

54/12872 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Şanlıavşar İnşaat Nakliyat Akaryakıt Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 17.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen 

nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının ve LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit 

edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında toplam 152.284 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5307 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 

30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde 

geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine karar verilmiştir. Ancak, söz 

konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 152.284 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 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 hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1246/8/1-1 

————— 

26/09/2017 tarihli ve 40001 sayılı Başkanlık Oluru ile 09/05/2012 tarih ve MYĞ/3823-1/30930 sayılı madeni yağ 

lisansı sahibi Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 

"Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi 10645 Sokak No: 1 Karatay KONYA" adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim 

tesisinde 23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde tesisten alınan numunelerin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi'nin 

20.11.2014 tarihli ve 11053 sayılı analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu 

tespit edildiğinden Şirketin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya 

sunmasının veya baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması 

ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 26/10/2017 

tarihli ve 1290 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak 

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. 

 


